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  לתשומת לב המנהלים והמורים

(א) ל"תקנות חינוך ממלכתי (סדרי פיקוח) 3לפי האמור בסעיף 

", הוראות המנהל הכללי המופיעות בחוזרי 1973-התשל"ג

המנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת המורים, ועליהם לנהוג 

  לפיהן.

תכם את ההוראות שהתפרסמו בחודש חוברת זו מרכזת לנוחו

שבו היא יצאה לאור. עם זאת, מאחר שחלים מזמן לזמן 

שינויים ותיקונים בהוראות המנכ"ל, על המשתמש בחוברת 

מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם חלו שינויים 

בהוראות ממועד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות 

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

  ביטחון  5.3

   1מבוא -  נוהלי ביטחון בבתי הספר  5.3-54

  תמצית    . 1

חוזר זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות     1.1
לתכנון, לארגון ולביצוע של הביטחון במערכת החינוך הפורמאלי 

נועות הנוער, פעילות (חוגי העשרה, פעילות תוהבלתי פורמאלי 
מחליף את חוזר הוראות הקבע  המתנסים) בתוך בית הספר. החוזר

  (ב) באותו נושא.3סו/

  הצורך בפרסום חוזר חדש נבע מהסיבות האלה:    1.2

 עדכון הנחיות הביטחון  -

  הוספת נהלים חדשים.  -

  נקבע: 1995יוני ב 25-מ 5719על פי החלטת ממשלה     1.3

במסגרת אחריותה הכוללת לביטחון הפנים,  על משטרת ישראל,  1.3.1
  חלה גם האחריות המלאה לאבטחת מוסדות החינוך.

אבטחת מוסדות החינוך תתבצע באחריות משטרת ישראל   1.3.2
בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים של המשטרה ועל פי 
הקריטריונים שייקבעו על ידה תוך התבססות על אבטחה 

  נקודתית וסביבתית.

מוסיפה  2011באוקטובר  3מתאריך  3738החלטת הממשלה מס'      1.4
 4514מס' , 25.6.1995 מיום 5719מס'  –להחלטות הממשלה הקיימות 

גם התמודדות עם שמירה  – 27.8.2006 מיום 404ומס'  4.12.2005מיום 
  על ביטחון הציבור.

                                                
  (א).2עג/חוזר הוראות הקבע  –בחוזר זה  5.3-68עד  5.3-55משמש מבוא לסעיפים  5.3-54סעיף  1
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היא הגורם המוסמך להנחות את קב"ט הרשות/קב"ט  משטרת ישראל     1.5
מזכיר צעות מנכ"ל/מוסדות החינוך (להלן מוסה"ח), ובהעדרם באמ

מך לכך על ידי ראש הרשות הרשות המקומית או באמצעות מנהל שהוס
לפעול בהתאם להנחיות הביטחון כפי  ת הספרבי מנהל על המקומית.

ו/או משטרת ישראל ו/או  עברנה על ידי קב"ט הרשות המקומיתשהן תו
כיר לביטחון, לשעת חירום האגף בההקב"ט המחוזי ו/או מנהל 

  ולבטיחות סביבתית או מי שמונה מטעמו.

תפקידו של רכז הביטחון, המרכז את תחום הביטחון, הבטיחות      1.6
להוציא  סייע למנהל בית הספרוההיערכות  לחירום בבית הספר, ל

החלות על  הבטיחות וההיערכות לחירום לפועל את הנחיות הביטחון,
  ספרית.-בית-פעילות חוץב המוסד, לרבות

  

  התוקף    . 2

  .2012 באוקטובר 9-החל מ

  

  להוהתח    . 3

  .בפיקוח משרד החינוך כלל בתי הספר 

  

  הסטטוס    . 4

  החלפה. 

 

  נושא וחוזרים קודמים באות    .5

"נוהלי ביטחון (ב), 3סו/בחוזר הוראות הקבע  5.3-50עד  5.3-34 סעיפים  -
  מבוטלים – בבתי הספר"

 – היבטים ביטחוניים"-"טיולים, (ג)9סה/בחוזר הוראות הקבע  6.2-26סעיף   -
  בתוקף

-בית-הביטחון בפעילות חוץ", (ג)9סה/בחוזר הוראות הקבע  6.2-27סעיף   -
 .בתוקף  –ספרית" 

 



   

 äôìçä– 54–5.3         òá÷ úåàøåä  
  

   'îò3  êåúî5 íéãåîò        âò ì"ëðî øæåç/2"ë ,(à)â  ,â"òùúä éøùúá9 ááåè÷åà ø2012 
    

 

7

  חוזרים קודמים בנושאים קשורים    .6

 במערכת "נוהלי שעת חירום, (ב)7סד/בחוזר הוראות הקבע  5.4-6סעיף   -
 בתוקף – החינוך"

הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות " ,(ג)8סז/בחוזר  3.3-5סעיף   -
 בתוקף – "החינוך רשמיים

הנחיות ליישום החוק למניעת העסקה של , "(א)10עא/בחוזר  3.7-65סעיף   -
 .בתוקף  – "עברייני מין במוסד החינוך

  
  המשנה החינוכית    .7

ת הביטחוניות  הניתנות על ידי פעילותו של בית הספר היא על פי ההנחיו    7.1
גורמי הביטחון באמצעות האגף הבכיר לביטחון במשרד החינוך, 
הקב"טים המחוזיים, קב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות ורכזי 

 הביטחון בבתי הספר.

יש לבצע את ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן, ושום גורם בבית     7.2
אי לשנותן או להקל בהן ללא אישור הספר או ברשות המקומית אינו רש

  בכתב של מנהל גף אבטחת מוסדות חינוך במשרד החינוך.

  
  התפוצה    .8

החוזר יופץ לכל העוסקים באבטחה ובביטחון של תלמידי מערכת החינוך: 
(סגן המנהל, רכז הביטחון, לבעלי התפקידים בבתי הספר  בתי הספר,למנהלי 

דות החינוך ברשויות המקומיות, לקב"טי מוס יועץ החינוך, אב הבית),
לקב"טים המחוזיים, למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, למנהלי 

  ולמנהלי המינהלים במטה משרד החינוך. עצמאיים אגפים

  
  יישום ומעקב    .9

  להלן פירוט הגופים האחראים על יישום הוראות החוזר:

  מנהלי בתי הספר  -

  בבתי הספר ירוםהבטיחות ושעת החרכזי הביטחון,   -

 קב"טי הרשויות וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות  -

  המפקחים הכוללים על בתי הספר.  -
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  הגורם האחראי    .10

ם ולבטיחות סביבתית האגף הבכיר לביטחון, לשעת לחירו שם היחידה:    א.
 במשרד החינוך

 מנהל גף אבטחת מוסדות חינוך בעל התפקיד:    .ב
 02-5602544 מס' הטלפון:    ג.
 02-5602533מס' הפקס:     ד.
  shimonav@education.gov.il  כתובת הדוא"ל:    ה.

  

  נספחים    .11

  ביטחון, בטיחות וחירום: אישור למינוי רכז 55-5.3לסעיף   אנספח 

 חון, הבטיחות והחירוםהביט: כתב מינוי לרכז 55-5.3לסעיף   בנספח 

  הדוגמ –תכנית עבודה שנתית : 55-5.3לסעיף  גנספח 

 גדר ביטחון, רשת מולחמת - 124מפרט    :56-5.3נספח לסעיף  

  : דוח סריקות57-5.3לסעיף  אנספח 

  יוצאים: דוח נכנסים/57-5.3ף לסעיב נספח 

שבידי המאבטח מפני  על הנשק לשמירההנחיות :  57-5.3לסעיף ג נספח 
  חטיפה

  הוראה המחזיקים בנשק עובדי:  התחייבות 58-5.3נספח לסעיף 

  : דוח על אירוע חירום חריג65-5.3נספח לסעיף 

  טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים  :66-5.3נספח לסעיף 

 : פרטי התלמיד הנעדר67-5.3לסעיף  אנספח 

בחיפוש  תםי הורים להשתתפות בנם/בתיעוד אישור: 67-5.3 לסעיףב  ספחנ
  נעדר/ים

כוון המ חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד: ה68-5.3נספח לסעיף 
  .2001-, התשס"אלמתן שירות לקטינים
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

  ביטחון  5.3

המנהל ורכז  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3-55
   הביטחון, הבטיחות והחירום

  מנהל המוסד החינוכי    .1

חינוך החינוכי חייב לבצע את הוראות קב"ט מוסדות מנהל המוסד ה  1.1
הקב"ט הארצי וקצין האבטחה הרשותי המונחה על ידי הקב"ט המחוזי, 

במסגרת זו יהיה המנהל אחראי על התחנתי של משטרת ישראל. 
  תחומים אלו:

בית ספרית -כלל הפעילות המתרחשת בבית הספר ובפעילות החוץ 1.1.1
 בשגרה ובמצבי חירום

של המורים והעובדים מסגל ההוראה בנושאי  סדרי התורנות 1.1.2
 הביטחון, הבטיחות ושעת החירום

  .מתן הוראות בשעת אירוע בשגרה ובחירום 1.1.3

רכז "מנהל בית הספר ימנה רכז לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום (להלן   1.2 
), שיסייע להוציא לפועל את ההנחיות בנושאי הביטחון, "הביטחון

  .הבטיחות ושעת החירום במוסד

  

  רכז הביטחון, הבטיחות והחירום    .2

 כללי  2.1

בכל בית ספר ימונה לתפקיד רכז הביטחון, הבטיחות והחירום  2.1.1
 מורה בעל  כושר ארגון הנמצא רוב ימי השבוע במוסד ולא פחות 

  ימי לימודים בשבוע. 4-מ

הרכז יהיה מחויב להיות בתפקידו כרכז ביטחון, בטיחות  2.1.2
שנים ממועד סיום ההכשרה 3-והיערכות לחירום לא פחות מ
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הבסיסית, אלא אם הוחלט אחרת על ידי קב"ט מוסדות החינוך 
  הרשותי.

הכשרה בסיסית לתפקיד היא תנאי הכרחי למילוי התפקיד  2.1.3
  ולקבלת גמול הביטחון.

  

  בטיחות וחירום, לרכז ביטחון המינויתהליך  2.2

מינוי של רכז ביטחון חדש או חידוש  המינוי של רכז ביטחון ותיק  2.2.1
יבוצע  לקראת תחילת  שנת הלימודים ולא יאוחר משבוע לפני 

  פתיחתה.

מנהל בית הספר ימנה רכז ביטחון, בטיחות וחירום בתיאום עם  2.2.2
  קצין הביטחון הרשותי.

אישור למינוי רכז ביטחון,  בטיחות המנהל  ימלא את הטופס  " 2.2.3
  ", המובא בנספח א לסעיף זה.ושעת חירום

פס המינוי לקב"ט מוסדות החינוך יעביר את טו הספרמנהל בית  2.2.4
ברשות המקומית, והמנהל ברשות הערבית לקב"ח או לממונה על 

  המגזר הערבי במחוז הרלוונטי.

 –יעביר העתק של טופס המינוי  החינוכיקב"ט המוסד  2.2.5

גמול רכז ביטחון  6%לקב"ט המחוז, להסדרת התשלום של  -
 12-(הגמול משולם לבאמצעות יחידת הכספים המחוזית 

  ודש);ח

  לבעלות על המוסד/למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית. -

רכז הביטחון, הבטיחות והחירום  יקבל כתב מינוי בחתימת מנהל  2.2.6
  בית הספר שדוגמתו מצורפת בנספח ב לסעיף זה.

  

 תהליך ההכשרה 2.3

משך ההכשרה הבסיסית לרכז ביטחון, בטיחות וחירום חדש או  2.3.1
  שעות. 60ותיק הוא 

ות וחירום חדש יחויב לבצע את  ההכשרה רכז ביטחון, בטיח 2.3.2
  הבסיסית בשנה  הראשונה למינויו.

רכז ביטחון, בטיחות וחירום ותיק יחויב לבצע את ההכשרה  2.3.3
שנים ממועד קבלת כתב המינוי. 3הבסיסית כולה במהלך 
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 ההכשרה יכולה להתבצע באחת מהדרכים האלה: 2.3.4

ימי הכשרה רצופים במהלך החופשות באותה שנת  7-ב -
 דים                          לימו

שעות כל אחד,  4מפגשים בני  15-במהלך שנת הלימודים, ב -
יתקיימו באותו היום  15-14בשעות אחר הצהריים (מפגשים 

ויכללו סיור בבית ספר, צפייה בתרגיל, ביצוע בדיקת בטיחות, 
  מבחן, סיכום וחלוקת תעודות).

רה יתבצע במרכזי הפסג"ה, והרישום להכש תתבצעההכשרה  2.3.5
במערכת "המתווה" לקורסים השונים במסגרת הפיתוח 

  המקצועי.

לאחר ביצוע ההכשרה הבסיסית יחויב רכז הביטחון, הבטיחות  2.3.6
שעות פעם בשנה באחריות קב"ט  4והחירום לעבור רענון בן 

מוסדות החינוך הרשותי (אפשר לקיים את הרענון כבר בסוף שנת 
 ים הבאה).הלימודים, לקראת תחילת שנת הלימוד

  

  קבלת גמול רכז ביטחון, בטיחות וחירום 2.4

גמול רכז הביטחון, הבטיחות והחירום ישולם רק לאחר קבלת  2.4.1
מסמך בחתימת קב"ט מוסדות החינוך הרשותי או הממונה על 
הביטחון,הבטיחות וההיערכות לחירום במגזר הערבי באותו 
מחוז המאשר את תחילת ביצוע ההכשרה/הרענון, כולל כתב 

  י חדש ותכנית עבודה שנתית כתובה.מינו

גמול רכז הביטחון, הבטיחות והחירום מופסק אוטומטית בסוף  2.4.2
שנת לימודים עד להגשת כתב מינוי חדש על ידי מנהל בית הספר 

 ואישורו של קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

  

 תחומי האחריות של רכז הביטחון, הבטיחות והחירום 2.5

 סמכויותיואת ש את אחריותו ולסייע למנהל בית הספר לממעליו  2.5.1
הבטיחות וההיערכות  להוציא לפועל את הנחיות הביטחון,

  .ספרית-בית-לחירום בין כותלי בית הספר ובפעילות חוץ

האחראים על כל הפעילויות את להנחות את הרכזים ועליו  2.5.2
בטיולים  באירועים, לרבות בהפסקות, ,המתבצעות בבית הספר

בטיחות והיערכות  שאי ביטחון,ספרית בנו-בית-ובפעילות חוץ
לחירום.
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  פירוט תפקידי רכז הביטחון, הבטיחות והחירום 2.6

 כללי 2.6.1

חינוך הבצע את הנחיותיו של קב"ט מוסדות על הרכז ל  א.
בטיחות והיערכות  ביטחון, ברשות המקומית בנושאי

  ספרית.-בית-לחירום בבית הספר ובפעילות חוץ

מתפרסם הודכן לרכז את כלל החומר המקצועי המעעליו   ב.
והמתקבל הוא מופקד עליהם שבכל התחומים  מעת לעת

 בכירה באגף והממונים מחוזיה קב"טהמ "ח,המוס קב"טמ
היערכות לחירום במשרד החינוך לבטיחות ול לביטחון,

עליו לסייע בהוצאה  .וסגלאת את מנהל בית הספר ו עדכןול
לפועל של הנחיות הביטחון, הבטיחות ושעת החירום בבית 

ספרית, למעט -בית-ספר, בחצר בית הספר ובפעילות החוץה
בנושאים הקשורים בביצוע התפקידים המקצועיים 
המוטלים על מאבטח מוסד החינוך על ידי הגורמים 

 הביטחוניים המנחים האחראים לנושא.

השתלמויות המתקיימים ברשות בלהשתתף בכנסים ועליו   ג.
ות והיערכות בטיח ובמחוז משרד החינוך בנושאי ביטחון,

  לחירום על פי החלטת/זימון הקב"ט.

  אבטחה 2.6.2

על הרכז לעדכן ולתדרך את מאבטח בית הספר באשר לשגרת 
עבודת בית הספר ולנוהלי בית הספר לגבי הרשאות כניסה לתחום 

לעדכנו וביטחון בבית הספר המרכיבי של להכין סקר בית הספר, 
יפול טלולרכז את הפעולות  שנת הלימודיםלקראת פתיחת 

תקינותם במהלך כל אחר במרכיבים אלו ולעקוב אחר השלמתם ו
  להלן, "עקרונות האבטחה".  5.3-56, כמפורט בסעיף השנה

  הכנת המוסד החינוכי לשעת חירום 2.6.3

באופן הביטחון המוסדי ולעדכנו  תיקאת להכין על הרכז   א.
 להלן. 2.7.5לפי ס"ק  שוטף

בית ב העובדיםוסגל  םתלמידיהלהכין תכנית לפינוי כל עליו   ב.
הספר במצבי החירום אל מחוץ לבית הספר ו/או למקלטים 

לפי  מרחבים מוגנים ו/או למקומות למידה חלופייםלו
הנחיות גורמי הביטחון והסיוע של קב"ט המוסד החינוכי. 
התכנית תובא לאישור מנהל המוסד ולאחר מכן לאישור  של 

  וגורמי הביטחון. הקב"ט
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העובדים, ובאמצעותם את כלל כלל סגל לתדרך את עליו   ג.
באשר להתנהגות בכל אחד ממצבי החירום  ,התלמידים

  . השונים

לוודא כי הוכנה תכנית פדגוגית להפגה עבור התלמידים עליו   ד.
  .רכזי השכבותועל ידי המנהל 

-למנהל להפעיל את מטה החירום הביתלסייע עליו   ה.
  /הצל"ח (הצוות לחירום).ספרי

-להכשיר ולתרגל את צוותי החירום הבית גן,לארעליו   ו.
 . ספריים

  הדרכה ותרגול 2.6.4

התרגילים את לרכז את כל פעילות ההדרכה ועל הרכז 
 משטרה,ה( המתקיימים בבית הספר על ידי גורמי ביטחון שונים

  .מוסדות החינוךעל ידי קב"ט  יםהמאושרו )ורח"לצה"ל , פקע"ר

  ספרית- בית-אירועים ופעילות חוץ 2.6.5

כז לטפל בתיאומים עם משטרת ישראל ועם קב"ט על הר  א.
הרשות לצורך אבטחה באירועים מיוחדים של המוסד 
(מסיבות סיום, טקסים בחגים השונים, אירועים רשותיים), 

  בתחומי המוסד ומחוצה לו.

הבטיחות  לתדרך את רכז הטיולים בהנחיות הביטחון,עליו   ב.
-בית-ת חוץוההיערכות לחירום המחייבות בטיולים ובפעילו

וביום  ספרית ולבדוק את מוכנותם לפני היציאה לפעילות
 היציאה.

  בטיחות 2.6.6

על הרכז לתדרך את צוות העובדים במוסד לדווח אודות   א.
סייע למנהל לליקויי בטיחות הבולטים לעין בבית הספר ו

הנדרשות לדעתם  רכז את כלל הפעולותולצוות העובדים ל
לצורך  של בית הספר יתזבטיחות הפיתנאי השיפור לצורך 

  .העברה לרשות המקומית לטיפול

לרכז את הדיווחים מתלמידים וממורים על ליקויים עליו   ב.
מפגעי בטיחות בבית הספר ולסייע למנהל בטיפול על ו

  במפגעים מול הרשות המקומית/הבעלות ואב הבית.
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 מילוי דוח תאונההדריך את צוות המוסד באשר ללעליו   ג.
די בעלי התפקידים בבית הספר כנדרש על יולשליחתו 

 .ולסייע למנהל בית הספר בביצוע הדיווח במערכת מהנוהל

 ספרית.-עליו לשמש חבר בוועדת הבטיחות הבית  ד.

  דיווח 2.6.7

  על הרכז לדווח מיד על כל אירוע חריג לקב"ט הרשות.  א.

  עליו לדווח על תאונות ועל פציעות של תלמידים.  ב.

הנגזרת מתכנית העבודה של קב"ט בניית תכנית עבודה שנתית  2.6.8
  הרשות

להכין תכנית עבודה שנתית על בסיס תכנית על הרכז   א.
בהתאם לתדריך שיקבל  "ח ברשותההעבודה של קב"ט מוס

ובכלל זה  ,מקב"ט הרשות על אופן הכנת התכנית בסיועו
כנדרש על פי הנחיות משרד  רישום כל מטלה על פי חודשים,

  החינוך.

 כנית העבודה תאריכי ביצוע תרגילים,לכלול בתעליו   ב.
 ביטחון והיערכות לחירום,  בדיקות בטיחות, השתלמויות,
טיולים  רענון תיק השטח, התיק המוסדי, של עדכון ורענון
אירועים שונים ומשלחות  טקסים, ספרית,-בית-ופעילות חוץ

 .לחו"ל

תכנית העבודה השנתית של רכז הביטחון נגזרת מתוך כלל   ג.
והתפקידים המוגדרים בכל חוזרי המנכ"ל בנושאי  המשימות

בטיחות והיערכות  לחירום בתוך בית הספר  ביטחון,
 (נוהלי הביטחון בבית הספר, ספרית-בית-ובפעילות חוץ

נוהלי שעת החירום בבית הספר ונוהלי הביטחון והבטיחות 
  בטיולים).

תכנית העבודה תוכן על ידי רכז הביטחון במסגרת ימי   ד.
  שנת הלימודים.לפני פתיחת  ,כות בחודש אוגוסטההיער

התכנית תאושר על ידי מנהל בית הספר לפני הצגתה לקב"ט   ה.
  רשותי.ה"ח המוס

יעביר רכז  ,חודשהיום החמישי בעד  ,בתחילת כל חודש  ו.
רשותי עם ה"ח ההביטחון דוח ביצוע חודשי לקב"ט מוס

  .כל הפעילות שבוצעה בחודש שקדם לושל רוט יפ
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שיש לתכנן ולבצע מדי חודש (בנוסף  רוט הנושאיםיפלהלן   ז.
 לאלה שיש לתכנן ולבצע בחתך חודשי):

בית הספר לעניין ההנחיות ביקורות שוטפות למאבטח  -
 המיקום ,עההופהבדיקת  – החינוכיות ושגרת בית הספר

ווח על אירועים ידו –ביצוע סריקות ורישומן  בשער,
 המוסד החינוכיחריגים לקב"ט 

הכולל את כל  ,יחת דוח פעילות חודשי לקב"ט הרשותשל -
הפעולות שהוא ביצע באותו חודש על פי תכנית העבודה 

 שלו

 תחקור אירועים חריגים והפקת לקחים -

איתור ליקויי/מפגעי  –ספרית -בדיקת בטיחות בית -
 בטיחות גלויים לעין

ביצוע הדרכות חפץ חשוד על פי לוח הזמנים שייקבע על  -
 "ח הרשותיידי קב"ט מוסה

(על פי הרשימה  ביטחוןהמרכיבי של ביצוע סקר תקינות  -
 ) 2.4.2להלן, ס"ק  5.3-56המופיעה בסעיף 

 –היערכות לתרגיל מוסדות חינוך ארצי שתכלול  -

 השתתפות בכנס רכזי ביטחון ברמת הרשות -

תדרוך ותרגול של סגלי ההוראה והתלמידים לקראת  -
 התרגיל

 ותהשתתפות בתרגיל הדגמה ברמת הרש -

השתתפות וסיוע למנהל בביצוע תרגיל חשיבה למטה  -
 החירום הבית ספרי (צל"ח)

 ביצוע סיכום תרגיל ברמת בית הספר -

השתתפות בכנס רכזי ביטחון לסיכום התרגיל ברמת  -
  הרשות המקומית.

 :רוט הנושאים בחתך חודשייפלהלן   ח.

 ספטמברבחודש   )1

 מוסדיהביטחון התיק  לעדכן את -

 חשטהתיק  לעדכן את -
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בחודש  תרגלםלואותם  לתדרך צוותי חירום, למנות -
 ספרי-ספטמבר כל שנה ובכל תרגיל חירום בית

תכנון הדרכה מפיקוד העורף בנושאי "חינוך   קבלל -
(מדריכות  חיות"ה' על ידי מאלש  לחירום" לכיתות

 לשבצושל פיקוד העורף וה לשעת חירום) יאוכלוסי
 כנית העבודה השנתיתבת

 כניתורכזי השכבות הכינו ת לוודא כי המנהל -
 פדגוגית להפעלת התלמידים בחירום

לוודא שבמוסד נמצאים חוזרי המנכ"ל המעודכנים  -
 והטיולים ת החירוםשע ,הבטיחות בתחומי הביטחון,

מוסדות כנית טיולים שנתית לקב"ט תלהעביר  -
 ברשות המקומית החינוך

(הימצאות דלתות וחלונות)  המקלטים מצב ווח עללד -
 מוסדות החינוךלקב"ט   החירוםוציוד 

 וכיבוי העזרה הראשונהציוד של  מצבה ווח עללד -
בדיקת תוקף הציוד והמלאי על פי רשימת האש: 

 התכולה

 מוגנים,המרחבים ללמקלטים/ כניסה תרגיל עבצל -
 .יציאה מפתחי החירום ובכלל זה

 בחודש אוקטובר  )2

פינוי לשטח  ובכלל זה, בצע תרגיל רעידת אדמהל -
 כינוס

 טיוליםה ם על אחראילו םהשתלמות לרכזי לבצע -

 השתתפות המאבטח בכנס מאבטחיםלוודא את  -

לסייע למנהל בית הספר ולקב"ט הרשות על פי  -
נים בהכנת בית הנחיות הרשות המקומית ומשרד הפ

כמפורט  ,מתקן קליטה בחירוםהספר שתוכנן לשמש 
מערכת ב בחוזר המנכ"ל העוסק בנוהלי שעת חירום

 החינוך.
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 בחודש נובמבר  )3

 פינוי ובכלל זהתרגיל שרפה  לבצע -

בהשתלמות רענון לרכז הביטחון בנושאי  להשתתף -
 טיולים (תבוצע באחריות קב"ט הרשות)

את כלל  ובאמצעותו בית הספר, סגל לתדרך את -
 .לקראת אירועי חנוכה ,תלמידיםה

 בחודש דצמבר  )4

 ציוד החירוםשל כשירות את התקינות וה לבדוק את -

 אשה צוותי כיבוי ריך אתלהד -

 ראשונההעזרה הצוות להדריך את  -

 סדרניםהסורקים והצוות  יך אתדרלה -

התגוננות מפני חומרים מסוכנים תרגיל לבצע  -
 לבתי ספר שהוכנו עבורם תיקי חומ"ס (חומ"ס)

י הנחיות המינהל לחינוך ל פתרגיל פנימיות עלבצע  -
  התיישבותי.

 בחודש ינואר  )5

טחון בנושאי ון לרכז הביבהשתלמות רענ להשתתף -
 היערכות למצבי חירום

 מעודכניםהמנכ"ל החוזרי  לוודא שבמוסד נמצאים -
 שעת החירום בטיחות,ה ביטחון,ה תחומיב
 .טיוליםהו

 בחודש פברואר  )6

 סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל  לתדרך את -
ובטיחות באירועי נטיעות תלמידים בנושאי ביטחון ה

 ט"ו בשבט

 וראה ובאמצעותם את כלל סגל הה לתדרך את -
 .ביטחון ובטיחות באירועי פורים תלמידים בנושאיה
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 בחודש מרס  )7

תרגיל פח"ע/מכונית תופת ללא תלמידים  לבצע -
מוסדות קב"ט עם משטרת ישראל ו עםבתיאום 

  ובהנחייתם. רשותיה החינוך

 בחודש אפריל  )8

 סגל ההוראה, ובאמצעותם את כלל לתדרך את -
ביטחון ובטיחות באירועי יום בנושאי  ,תלמידיםה

 כרון לחללי צה"ליכרון לשואה ולגבורה ויום הזיהז

סגל ההוראה, ובאמצעותם את כלל  לתדרך את -
בנושאי ביטחון ובטיחות באירועי ל"ג  ,תלמידיםה

 בעומר

 פינוי.ובכלל זה  ,תרגיל "חפץ חשוד"לבצע  -

 בחודש מאי  )9

בהשתלמות רענון לרכז הביטחון בנושאי  להשתתף -
 טיחותב

 מנכ"ל החוזרי לוודא שבמוסד החינוך נמצאים  -
בתחומי הביטחון, הבטיחות, שעת  מעודכניםה

  .החירום והטיולים

 בחודש יוני  )10

 ביטחון לצורךהתקינות מרכיבי של ביקורת  לבצע -
 הבאה לשנת הלימודיםהיערכות ה

הבולטים לעין  מפגעי בטיחות דיקה שלב לבצע -
 הבאה יםלשנת הלימודהיערכות במסגרת ה

 לתדרך את סגל ההוראה, ובאמצעותם את כלל -
בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת  ,התלמידים

 אתם לחופשת הקיץייצ

הכולל את כל הפעולות  סיכום פעילות שנתית להכין -
 .שהוא ביצע על פי תכנית העבודה שלו
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 בחודש יולי  )11

כנית העבודה ילויות להכנת תלרכז את כלל הפע -
 .הלשנת הלימודים הבא

 בחודש אוגוסט  )12

(רק  הכשרת רכזי ביטחון חדשיםל להשתתף בקורס -
 רכז ביטחון חדש)

ביטחון בנושאי הבהשתלמות רענון לרכז  להשתתף -
 ביטחון

 תכנית עבודה לשנת הלימודים הבאה להכין -

–כוותיק  חדש – מאבטחעם ה ליזום שיחת היכרות -
 .טרם כניסתו לעבודה

 

  ל הביטחון, הבטיחות והחירוםמודו -מבנה תיק הביטחון המוסדי  2.7

מוסד החינוך נועד של  הבטיחות והחירום ,טחוןיבהמודול   2.7.1
להנחות את בית הספר ולסייע בריכוז כל המידע הנדרש בנושאי 

 ולשמשבמוסד החינוך  לחירום הבטיחות וההיערכות ,הביטחון
בטיחות והרכז הביטחון בידי  ,מוסד החינוכיהכלי בידי מנהל 

של נון וניהול ארגון, תכלצורך ובידי כל מי שנקבע לכך  חירום הו
המודול מכיל את   בשגרה ובשעת חירום. פעולות הביטחון במוסד

מערך הביטחון של קיום התכנון והכל המידע הדרוש לצורך 
סריקות וכו') ואת המידע הדרוש   שמירה,ההלי והשוטף במוסד (נ

, קשר עם גורמי נוייהלי פולצורך הפעלת המוסד בשעת חירום (נ
  טחון שונים, התנהגות בשעת חירום וכו').  יב

 התוכנה שללעדכן את  חירום הבטיחות וה ,על רכז הביטחון  2.7.2
המוסדי בכל תחילת שנת  החירוםבטיחות וה ,מודול הביטחון

ובאופן שוטף במהלך כל  רלא יאוחר מסוף חודש ספטמב לימודים
  .שנת הלימודים

להימצא גם תיק מוסדי חייב  מודול ביטחוןיש בו במוסד חינוכי ש  2.7.3
   .ממוחשב)המוסדי הביטחון ה(תדפיס של תיק  ביטחון מוסדי ידני

אין לתייק בתוך תיק הביטחון המוסדי מסמכים שונים הקשורים   2.7.4
  לנושאי ביטחון. למסמכים אלה  יש להכין תיק נפרד.
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  :תיק הביטחון המוסדי יכלול את הפרטים האלה  2.7.5

 נתוני יסוד של המוסד והבעלות -

במטה החירום שבמוסד (הצוות  רשימת בעלי התפקידים -
 לחירום)

 רשימת בעלי התפקידים ברשות המקומית -

 רשימת בעלי התפקידים במחוז הרלוונטי של פיקוד העורף -

 רשימת בעלי תפקידים חיוניים של גורמי החירום ברשות -

 ספריים ומיקומם-רשימת צוותי החירום הבית -

 דף של סריקות המאבטח -

 תכנית העבודה -הפעילות השנתית  -

 רישום של ביצוע תרגילים והשתלמויות -

 תכנית מערך האבטחה -

 סדרי האבטחה במצב כוננות -

 סידורי התקשורת מול גורמי החירום -

 תכנית הפינוי של בית הספר -

 פירוט מרכיבי הביטחון ותקינותם -

 פירוט נושאי הנשק במוסד -

 מיקומם וגודלם -ם פירוט המרחבים המוגני -

 תכנית שיבוץ הכיתות למרחבים המוגנים -

 תכנית הלימוד במשמרות -

 רשימת המורים/העובדים המתגייסים בשעת חירום לצה"ל -

 תכנון קבלת תגבור של כוח אדם בחירום -

 תכנון של הפעלת הגדנ"עים (בבתי ספר תיכוניים בלבד) -

 תכנון בית הספר כמתקן קליטה לאוכלוסייה מפונה -

  ישום נכנסים ויוצאים בשערי המוסד החינוכי.טופס ר -

דוגמה לתיק ביטחון מוסדי אפשר לקבל מקב"ט הרשות/מקב"ט   2.7.6
  מוסדות החינוך.
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 נספחים    . 3
  חירוםו ביטחון, בטיחות רכזינוי אישור למ   5.3-55לסעיף  נספח א

  לכבוד
  גזברות המחוז

  הבעלות

  

וחירוםאישור למינוי רכז ביטחון, בטיחות    הנדון:
*  

  .)מחדש ובעת החלפת בעל תפקיד שנת הלימודיםימולא בכל  תחילת (             

  

  פרטי בית הספר  א.

______________  _______________     _________   ______________  
  טלפוןמס' ה                  כתובתה               מוסדהסמל       שם בית הספר    

  

  ון, הבטיחות והחירוםפרטי רכז הביטח  .ב

____________   __________________________     _______________  
    כתובת                 מס' ת"ז          משפחהשם הפרטי והשם ה  

  

________     ___________________     _________________________  
  טלפון ניידמס' ה             נויתאריך תחילת המי               תפקיד בבית הספרה    

  

______________     ____________________     __________________ 

  חתימת  המנהל                   פרטי מנהל בית הספר            גורם משלם המשכורתהשם 

  

  _________ביצע/יבצע רענון בתאריך________ביצע/יבצע הכשרה בסיסית בתאריך

                                                
  מהרכז. כנית עבודה שנתיתינוי מותנה בקבלת תאישור המ *
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  ר קב"ט מוסדות החינוך הרשותיאישו  .ג

___________________  __    ___________    ____________________    
  חתימת הקב"ט        תאריךה           חתימה          השם הפרטי ושם המשפחה

  
  (על פי החלטתו)  אישור הקב"ט המחוזי  .ד

____________________     _______________   _   _______________  
  תאריךה                        חתימה                       פרטי הקב"ט     

  

  

   התפוצה:

  הקב"ט המחוזי של משרד החינוך      -

 יחידת הכספים המחוזית  -

  הבעלות על המוסד/מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית  -

  רכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום בבית הספר  -

  ברשות המקומית/הקב"ח/מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית. קצין הביטחון  -
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  חירוםוהבטיחות ה ,כתב מינוי לרכז הביטחון   5.3-55לסעיף  נספח ב

  

  לכבוד

  מר/גב'____________

  רכז/ת הביטחון בבית הספר_______________

  

  של בית הספר חירוםוכתב מינוי לרכז ביטחון, בטיחות הנדון:   

  .נוייחלק בלתי נפרד מאישור המ א הונוי  יכתב המ

 מנהמ אני "ספרבבתי ה ביטחוןהלי ונ"קבע הבהתאם לחוזר הוראות  ,בתוקף סמכותי    .1
  חירום בבית הספר.ואותך לשמש רכז ביטחון, בטיחות 

 סמכויותיואת לסייע למנהל בית הספר לממש את אחריותו ועליך  :הגדרת האחריות    .2
ית הספר בטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום בין כותלי להוציא לפועל את הנחיות הבי

  ספרית.-בית -ובפעילות חוץ

שעות בקורסים שיאורגנו על ידי  60עליך לבצע הכשרה בסיסית בהיקף של : הכשרה  .3
  רשותי.ה מוסדות החינוךהמפקח הכולל / קב"ט 

מול ביטחון ג 6%יתוגמל בתוספת של  הרכז בהתאם להנחיות המשרד :גמול רכז ביטחון  .4
רק לאחר ביצוע ההכשרה הבסיסית או על פי החלטת קב"ט מוסדות החינוך  למשכורתו

  .הרשותי

  תפקידי הרכז  .5

רשותי בנושאי ביטחון, בטיחות ה מוסדות החינוךלבצע את הנחיותיו של קב"ט   א.
  ספרית-בית- ובפעילות החוץ בבית הספר לחירום  והיערכות

הוא שמעת לעת בכל התחומים  המתפרסםי המעודכן לרכז את כלל החומר המקצוע    ב.
מחוזי הקב"ט ה, מוסדות החינוךקב"ט  – מכל הרמות שמעליו עליהם מופקד

 – היערכות לחירום במשרד החינוךלבטיחות ול בכיר לביטחון,הוהממונים באגף 
  סגלואת ולהנחות את מנהל בית הספר ו

באופן  לעדכנוו היערכות לחירוםלבטיחות ולמוסדי לביטחון, ביטחון להכין תיק      ג.
  שוטף

 מוסדות החינוךכנית העבודה של קב"ט סיס תכנית עבודה שנתית על בלהכין ת     ד.
  פי הנחיות משרד החינוך כנדרש על ,בסיועוו  ברשות

השתלמויות, ביצוע בדיקות ו תרגילים כלול בתכנית העבודה תאריכי ביצועל     ה.
תיק המוסדי, רענון תיק של הורענון  עדכון בטיחות, ביטחון והיערכות לחירום,

ים, ספרית, טקס-בית-תאריכי טיולים ופעילות חוץ וכן הקב"ט, השטח בסיוע 
  אירועים שונים ומשלחות לחו"ל

בנושאי  השתלמויות המתקיימים ברשות ובמחוז משרד החינוך בלהשתתף בכנסים ו   ו.
  הקב"ט פי החלטת/זימון-לחירום על ביטחון, בטיחות והיערכות
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ידי גורמי -לרכז את כל פעילות ההדרכה והתרגילים המתקיימים בבית הספר על  ז.
מוסדות מל"ח) המאושרת על ידי קב"ט  ,, צה"לפיקוד העורףמשטרה, ההביטחון (

  החינוך

 לתדרך את רכז הטיולים בהנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום  ח.
היציאה ולבדוק את מוכנותם לפני  פריתס-בית- בטיולים ובפעילות חוץ ותהמחייב
  וביום היציאה לפעילות

 אירועעל דיווח ה פי נוהל -לוודא שמנהל בית הספר פועל בעת קרות אירוע חריג על  ט.
  בבית הספר חריג 

הלי ובאשר לשגרת עבודת בית הספר ובאשר לנולתדרך את מאבטח בית הספר  לעדכן   י.
  בית הספר.הרשאות כניסה לתחום לגבי בית הספר 

 שנת הלימודיםלהכין סקר מרכיבי ביטחון בבית הספר, לעדכנו לקראת פתיחת   יא.
תקינותם אחר ולעקוב אחר השלמתם ו טיפול במרכיבים אלולולרכז את הפעילות 

    רשותי על פי הנוהלה מוסדות החינוךולדווח לקב"ט  במהלך כל השנה

  ה ולעקוב אחר הסרת הליקוייםבמהלך השנלבצע בדיקות בטיחות כלליות נוספות   יב.

  ולשיפורה ית של בית הספרזטיפול בבטיחות הפיל לרכז את כלל הפעילות   יג.

אחר  ולעקוב בעלותהשנה מטעם הרשות/ב פעם לוודא ביצוע מבדק בטיחות לפחות  יד.
יכום ולוודא קבלת אישור הטיפול בהסרת המפגעים/הליקויים בהתאם לדוח הס

  באוגוסט 15- בעלות לא יאוחר מהשות/של המוסד מטעם הר בטיחות

 בית הספרבמפגעי בטיחות על מורים על ליקויים ומלרכז את הדיווחים מתלמידים ו  טו.
  הבית בולסייע למנהל בטיפול במפגעים מול הרשות המקומית/הבעלות וא

התפקידים בבית הספר כנדרש דוח תאונה על ידי בעלי  משלוח שללוודא מילוי ו   טז.
  מהנוהל

בית הספר במצבי החירום אל ב העובדיםוסגל  םתלמידיהלהכין תכנית לפינוי כל    יז. 
 מרחבים מוגנים ו/או למקומות למידה חלופייםלמחוץ לבית הספר ו/או למקלטים ו

לפי הנחיות גורמי הביטחון ובסיוע של קב"ט מוסדות החינוך (התכנית תובא לאישור 
  גורמי הביטחון)ו מנהל המוסד ולאחר מכן לאישור  של הקב"ט

  פגה עבור התלמידים על ידי המנהל ורכזי השכבותפדגוגית לה תכניתלוודא כי הוכנה   יח.

  (צל"ח) ספרי-למנהל להפעיל את מטה החירום הביתלסייע   יט.

  ספריים.- יר ולתרגל את צוותי החירום הביתלארגן, להכש   כ.

  !בהצלחה                     

___________      _____________________         _______________        ____  
  חתימה              מנהל בית הספר שם               שם בית הספר         

  

  רשותי מוסדות החינוךעותק: קב"ט 
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  דוגמה -תכנית עבודה שנתית   5.3-55לסעיף  נספח ג
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

  ביטחון  5.3

עקרונות  - בתי הספר נוהלי ביטחון ב  5.3–56 
  האבטחה

  
  מטרות האבטחה    .1

  מטרות האבטחה במוסדות החינוך הן:

לאבטח את התלמידים, את המורים, את צוות העובדים ואחרים  1.1
  ולאפשר קיום לימודים סדירים

להרתיע גורמים עוינים (גם פליליים) ולמנוע מהם ביצוע פיגוע במוסדות  1.2
תם בתוך המוסד או סמוך לו החינוך על ידי החדרת מטעני חבלה והנח

וביצוע הרג בנשק חם או קר באוכלוסיית המוסד או השתלטות על מוסד 
  החינוך לשם לקיחת בני ערובה למטרות מיקוח

  לקיים את הסדר הציבורי על פי החלטת הממשלה.    1.3

  

  שיטת האבטחה    .2

  כללי –שמירה  2.1

תאשר הצבת מאבטח/שומר במוסד חינוכי  משטרת ישראל  א.
, בהתאם לתבחינים שנקבעו על 64%-או ב 100%-ומן על ידה בהממ

ידה ובכפיפות לצורך המבצעי ולתקציב, באמצעות קב"ט מוסדות 
החינוך ברשות המקומית, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי קצין 

  אבטחה של משטרת ישראל, על פי העקרונות האלה:

 הצבת מאבטח על פי התקן של משטרת ישראל ובמימונה  )1

הצבת מאבטח/שומר על ידי הרשות המקומית/הבעלות על פי   )2
  הקריטריונים שקבעה משטרת ישראל.
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מוסד חינוכי ללא מאבטח יפעל על פי הנוהל שיוגדר על ידי   ב.
 משטרת ישראל ועל ידי קב"ט מוסד החינוך לקיום שגרת אבטחה.

במוסדות חינוך במגזר הערבי יוצבו שומרים לא חמושים על פי   ג.
 טריונים שנקבעו על ידי משטרת ישראל.הקרי

בנוסף לתקן שנקבע על ידי משטרת ישראל תבוצע הערכת מצב   ד.
בתיאום עם משרד החינוך להצבת מאבטחים/שומרים במקומות 

 את הבקשה יש להעביר דרך קצין האבטחה המקומי/מאוימים. 
בתיאום עם קב"ט המחוז לחוליית מוסדות החינוך  האזורי

ולמטה משרד החינוך (לממונה על אבטחת  בחטיבת האבטחה
  מוס"ח ומתקנים ארצי) .

  

  עקרונות האבטחה 2.2

האבטחה במוסדות החינוך מבוססת על מאבטח/שומר סטטי   2.2.1
בשער בית הספר שהוכשר  על ידי חברות הכשרה שאושרו על ידי 
משטרת ישראל ומונחים על ידה למתן מענה לשני איומים 

 מרכזיים: 

  נית עוינתפעילות חבל  א. 

  פגיעה בביטחון הציבור.  . ב

האבטחה במוסדות החינוך תתחיל עם ביצוע סריקת הבוקר (חצי   2.2.2
שעה לפחות לפני תחילת הלימודים), ותסתיים בשעה שתיקבע על 
ידי קצין האבטחה של משטרת ישראל ו/או קב"ט מוסדות 

 החינוך הרשותי על פי שעות הלימודים הפורמליות.

בחוגים,  –לאחר שעות הלימודים הפורמאליות  השמירה  2.2.3
תתבצע לאחר תיאום עם המשטרה  –באירועים ובטקסים שונים 

 ועל פי הנחייתה.

האחריות המבצעית הכוללת להפעלת המאבטחים והפיקוח   2.2.4
יומית -השוטף עליהם מוטלים על משטרת ישראל. ההפעלה היום

ת של המאבטחים מבוצעת באמצעות הקב"טים ברשויו
  המקומיות.

פעילות המאבטחים מפוקחת על ידי חברת האבטחה כפי שמפורט   2.2.5
בהסכם שנחתם בין החברה לבין הרשות המקומית ועל פי הנחיות 

  המשטרה בנדון.
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  תפקידי המאבטח 2.3

על המאבטח לנעול את כל השערים במוסד החינוכי ולבצע   2.3.1
ספר סריקות בוקר לפני תחילת הלימודים בכל תחום בית ה

  ובסביבה הקרובה ולאתר אנשים, חפצים וכלי רכב חשודים.

 עליו לבצע סריקות לפני ההפסקות ובסיום יום הלימודים.  2.3.2

 עליו לסייע בכל נושא ביטחוני.  2.3.3

עליו לזהות את האנשים המעוניינים להיכנס למוסד החינוכי על   2.3.4
 כבודתם ועל כלי הרכב שלהם.

 ם וכלי רכב זרים הנכנסים לתחומי בית הספר.עליו לרשום אנשי  2.3.5

עליו למנוע כניסה של אנשים וכלי רכב לא מורשים. בדיקה   2.3.6
 למורשים תבוצע על פי הנהלים. 

עליו לפקח מבחינה ביטחונית על הנעשה בחצר בית הספר   2.3.7
ובסביבתו, ובכלל זה תחנות הסעה לתלמידים וכלי רכב החונים 

 בקרבת בית הספר.

  במקרה של פעילות עוינת במוסד עליו לפעול לנטרול הפעילות.  2.3.8

  שמירה צמודה בשער  2.3.9

במהלך שעות הלימודים יימצא המאבטח בקרבת שער   א.
הכניסה הראשי למוסד, בעמדה שלטת שתאפשר לו פיקוח 
על רחבת שער הכניסה ועל חצר בית הספר ומתן מענה בעת 

 מידים מגיעים/אירוע חריג. בפרקי הזמן שבהם התל
מתפזרים קיימת חשיבות רבה לתצפית ולשליטה על נתיבי 
הגישה למוסד החינוכי, שכן מדובר בשעות ידועות, במתכונת 
קבועה ובריכוז תלמידים רב מחוץ לגדרות. בפרקי זמן אלה 

השומר לגלות עירנות ודריכות ולהיות מוכן  על המאבטח/
ותלי בית להגיב אף על אירוע העלול להתרחש מחוץ לכ

  הספר. 

כל שערי המוסד יהיו נעולים במשך כל זמן הלימודים,   ב.
בכפיפות להוראות קב"ט הרשות ובתיאום עם קצין 

  האבטחה של משטרת ישראל.

המאבטח יבדוק את המבקשים להיכנס למוסד ויאפשר   ג.
  כניסת אנשים שאושרה על ידי מנהל בית הספר.
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להיכנס למוסד, כאשר אדם בלתי מוכר למאבטח יבקש   ד.
יבדוק המאבטח את זהותו באמצעות תעודת זהות, או 
באמצעות כל תעודה מזהה אחרת, יברר את מטרת כניסתו, 
ויעביר את הפרטים אל המזכירות (באמצעות טלפון, 
אינטרקום, רץ או אישית), והמזכירות תאשר או תאסור את 
כניסת האדם. אם יש בידי האדם שהורשה להיכנס תיק או 

לה, יש לבדקם. יש לוודא שהמבקר אכן פונה למזכירות חבי
  או להנהלה.

לאחר ששערי המוסד החינוכי ייסגרו אסור להכניס אנשים,   ה.
כולל הורים ואחים או אחיות של תלמידים, ללא אישור 

  מנהל מוסד החינוך.

יש לרשום את פרטי הנכנסים בשערי מוסד החינוך ביומן   ו.
 הנכנסים, כל יום בדף נפרד.

בכל מקרה שעל המאבטח לעזוב לזמן קצר את השער לצורך   ז.
סריקה או מסירת הודעה למזכירות עליו לנעול את השער 

  ולהשאיר עליו שלט "המאבטח בסריקה".

) על שעת התחלת 1800( חהמאבטח ידווח במערכת הדיוו  ח.
 העבודה ועל שעת סיומה.

  סריקה  2.3.10 

יטיות, ואפשר בנקל השעות שבהן המוסד ריק מאדם הן קר  א.
להניח בשעות אלה מטענים במוסד או לחדור לתוכו. משום 
כך הסריקה היא אחד המרכיבים החיוניים באבטחת 
מוסדות החינוך, מרכיב שאין לוותר עליו ושאין לו תחליף. 
 יש אפוא להקפיד על ביצוע הסריקה כהלכה בכל חצרות/

 מבני המוסד החינוכי.

אם הונחו/הוסתרו אמצעי  מטרת הסריקה היא לבדוק  ב.
לחימה/נשק במוסד החינוכי או מחוץ למוסד, סמוך לגדר, 
וכן לגלות אם חדר למוסד גורם עוין או פלילי (לעניין הנשק 

 בלבד).

יש להבחין בין סריקת הבוקר, המתחילה ומסתיימת לפני   ג.
כניסת התלמידים לשטח המוסד, ובין סריקות שוטפות, 

  ם:שיש לבצע בשעות הלימודי
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  סריקת הבוקר )1

במוסד חינוך שקיים בו מאבטח תבוצע הסריקה   (א)
במקום שאין בו מאבטח ייערך על ידי המאבטח. 

המוסד החינוכי לביצוע הסריקה בתיאום עם 
 קב"ט הרשות ולפי הנחיית משטרת ישראל
(הקב"ט יגדיר למאבטח ולאדם הסורק במוסד 
חינוכי שאין בו מאבטח את גזרת הסריקה של כל 

  ד מהם).אח

לשטח בית  תלמידיםחל איסור מוחלט על כניסת   (ב)
הספר בטרם בוצעה סריקה על ידי המאבטח 

 בהתאם לנהלים.

  שיטת הסריקה  (ג)

יש לבדוק את כלי הרכב, את החצרות ואת פחי   -
האשפה הנמצאים בסמיכות למוסד החינוכי 

 לפני שהמאבטח/השומר נכנס למוסד החינוכי.

נית של המבנים כדי לגלות יש לבצע בדיקה חיצו  -
פריצות או חדירות למבנים (אין להיכנס לתוך 
מבנה אם קיים חשש שהוא נפרץ או שחדר 
לתוכו גורם עוין; במקרה של חשש כזה יש 
לדווח על כך מיד למפקח חברת 
האבטחה/לקב"ט הרשותי ולמשטרת ישראל, 

 וכן יש להרחיק את המורים ואת התלמידים).

כדי לבדוק אם  יש לסרוק את החצר  -
הונחו/הוסלקו בה אמצעי לחימה/כלי נשק 
(דגש מיוחד יושם על סריקה סמוך לגדרות, 
 מבפנים ומבחוץ, וכן בתחנות האוטובוסים/

ההסעות שאוכלוסיית בית הספר משתמשת 
 בהן ובפחי אשפה הסמוכים לגדר המוסד).

יש לסרוק את כל השטח החיצוני של המוסד   -
מגרשי חול, על בלוני בדגש על פחי אשפה, על 

גז, על ארונות חשמל, על צמחייה ועל כל מקום 
אחר העלול לשמש להסתרת מטען/אמצעי 

  לחימה/כלי נשק.
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  אופן ביצוע הסריקה  (ד)

טרם הגעת המאבטח לשער המוסד יבצע   -
סריקה מהמעגל החיצוני לכניסה למוסד 
לאיתור חריגים (כלי רכב, אדם, חפצים וכו') 

     מ'. 50-במרחק של כ

במקביל והמאבטח יתקרב לשער המוסד,   -
הכניסה  בקרבתיסתכל לכיוון כלי הרכב 

 וכלי רכב חשודים. אנשים, חפציםלאיתור 

 מדרגים:  2-הסריקות בשטח המוסד יבוצעו ב  -

בחינה ויזואלית של שטח המוסד  :מדרג ראשון
  חשוד   לאיתור אדם או חפץ 

חריג  ביצוע סריקה יסודית לאיתור :מדרג שני
והסתכלות לתוכם,  אשפה תוך פתיחת פחי

פתיחת ארונות חשמל, הסתכלות בתוך עציצים 
  וכו'.

 אוהש הגם בו נמצא דבר "חריג",שכל מקרה ב  -
תמים כגון כדור, תיק, קופסת משחק נראה 

 געתמאבטח לה לעחל איסור מוחלט , וכו'
בחפץ, ועליו להזמין מיד ניידת משטרה תוך 

 ם.דיווח בהתאם לנהלי

רק בגמר הסריקה יינתן האישור לתלמידים   -
  ולעובדים להיכנס למוסד.

  סריקות שוטפות )2

הסריקה השוטפת במוסד תבוצע על ידי מאבטח   (א)
פעמיים במשמרת לפחות (לא כולל את סריקת 
הבוקר), ותיערך בעיקר סמוך לגדר ובאתרי 
המשחקים השונים. במקום שאין בו מאבטח ייערך 

ביצוע הסריקה על פי הנחיות המוסד החינוכי ל
המשטרה ובתיאום עם קב"ט הרשות/קב"ט 

  מוסדות החינוך.  

רצוי לקיים סריקות לפני היציאה להפסקות   (ב)
  וסמוך אליה.
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בזמן יציאה לסריקות ינעל המאבטח את שער בית   (ג)
  הספר ויציב שלט  "בסריקה" עד לחזרתו.

ה אין כל מקרה של גילוי חפץ חשוד במהלך הסריק  (ד)
לגעת בו; יש לבודד את  האזור ולהודיע על כך 

  לגורמי הביטחון.

 על המאבטח לתעד את הסריקות ביומן סריקות.  (ה)

  אבטחה ניידת   2.3.11

ההחלטה על הצורך באבטחה ניידת תיקבע על ידי משטרת   א.
 ישראל.

  קיימים שני סוגים של אבטחה ניידת:  ב.

  אבטחה רגלית, המתבצעת בתחום המוסד  -

אבטחה ממונעת, הנערכת בין מוסדות החינוך על ידי   -
משטרת ישראל, ניידות מוסדות החינוך של הרשות 

  וניידות פיקוח עירוניות.

  אבטחה רגלית  2.3.12 

פעילות זו תבוצע בעיקר בבתי ספר אזוריים, בבתי ספר   א.
יסודיים המשתרעים -פנימייתים מבודדים ובבתי ספר על

 על שטח גדול.

  חה הרגלית תבוצע בתחום המוסד החינוכי.האבט  ב.

תפקיד האבטחה הרגלית הוא לשמור על גזרה מסוימת   ג.
במוסד גדול או לשמור על המוסד במקרה של העדר גדר או 

  של פרצות בה. 

האבטחה הרגלית יכולה להתבצע על ידי המאבטח שינעל   ד.
את שער המוסד בעת ביצוע פעולת האבטחה הניידת או 

שייקבע על ידי המנהל של מוסד החינוך ועל בסידור אחר 
  ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית.

האבטחה הרגלית תנוע באותה גזרה, תוך כדי סריקה   ה.
  ותצפית ניידת על חצר המוסד ועל סביבתו.

זר המנסה להיכנס למוסד בנסיבות מחשידות, יש לעכבו   ו.
  ולהזעיק  את משטרת ישראל.
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גילוי חפץ חשוד במוסד או סמוך לגדר יש לנהוג במקרה של   ז.
  לפי המפורט בנוהל זה. 

   אבטחה ממונעת  2.3.13

האבטחה הממונעת תבוצע על ידי משטרת ישראל ו/או על   א.
ידי הרשות באמצעות ניידות מוסדות חינוך ו/או ניידות 

  משטרת ישראל ו/או ניידות של הרשות. 

ויתדרך אותם, וכן קב"ט הרשות יכין תכנית למאבטחים   ב.
 יבצע פיקוח ובקרה עליהם. 

 הנחיות הסריקה וכניסת התלמידים למוסד שאין בו מאבטח  2.3.14

באחריות מנהל המוסד החינוכי למנות בעל תפקיד תורן   א.
מסגל בית הספר שיגיע בבוקר לפני הגעת התלמידים ויבצע 

 סריקה מסביב למוסד החינוכי ובתוך חצר בית הספר.

 צוע הסריקה יהיה שער המוסד נעול.בעת בי  ב.

לאחר סיום הסריקה יעמוד המורה התורן בשער המוסד   ג.
ויוודא שייכנסו אך ורק תלמידים, סגל בית הספר 

 ומורשים.

לאחר כניסת התלמידים ובשעה שתיקבע על ידי מנהל   ד.
המוסד החינוכי יינעל השער ולא תתאפשר כניסה ו/או 

 הנהלת בית הספר. יציאה של תלמידים שלא באישור

לאחר סיום הלימודים ובדיקה פיזית שלא נשאר תלמיד   ה.
 באחת הכיתות ובחצר בית הספר יינעל השער.

 

  מרכיבי ביטחון, בטיחות וחירום 2.4

 כללי  2.4.1

מרכיבי הביטחון למוסד חינוכי הם אמצעים תומכים ומשלימים 
של מערך האבטחה הכולל לצורך מתן מענה למגוון האיומים 

מים, והם באים לסייע למנהל, לרכז הביטחון, הבטיחות הקיי
ספרי ולמאבטח בסיכול ובמניעה של ניסיונות -והחירום הבית

  לפגיעה בתלמידים ובסגל ההוראה.
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מרכיבי הביטחון, הבטיחות והחירום שחובה להתקינם בכל   2.4.2
  בית ספר על פי הנחיות משטרת ישראל

  בנספח  לסעיף זה) 124גדר תקנית תקינה  (ראה מפרט   א.

 שער כניסה להולכי רגל  ב.

 שער כניסה לרכב  ג.

 שערי יציאת חירום (מספרם יהיה בהתאם לגודל המוסד)  ד.

 מערכת כריזה  ה.

 אינטרקום/ אמצעי קשר בין ביתן השומר למזכירות (קשר/  ו.
 טלפון)

 עמדת מאבטח (ביתן שמירה)  ז.

ל משנת מערכת סינון מרכזית בבית ספר חדש שנבנה הח  ח.
2011 

מערכת התראה לרעידת אדמה בבית ספר חדש שנבנה החל   ט.
  .2011 משנת

  

מרכיבי הביטחון, הבטיחות והחירום שמומלץ להתקינם בבתי   2.4.3
  ספר קיימים

  מערכת סינון מרכזית במקלט/במרחב מוגן   א.

   מערכת התראה בפני רעידת אדמה  ב.

 דיווחית/כורזית  ג.

  מערכת טמ"ס.  ד.

חריות להתקנת מרכיבי הביטחון, הבטיחות והחירום היא הא  2.4.4
  של הרשות המקומית/הבעלות על המוסד החינוכי.

יש חשיבות רבה לשמירה על תקינותם, על שלמותם ועל   2.4.5
כשירותם של מרכיבי הביטחון. על המנהל לדווח מיידית לרשות 

לבעלות על כל תקלה שהיא במרכיבי הביטחון  המקומית/
  עיל ולפעול לתיקונם.שהוזכרו ל
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  עירנות והסברה 2.5

אחד המרכיבים החשובים ביותר של ביטחון המוסד הוא   2.5.1
עירנותם של הנמצאים בו לכל הנוגע לנושא הביטחון. הגברת 
המודעות וטיפוח תודעת הביטחון יושגו על ידי פעולות הסברה 
ושיחות מכוונות בנושאי ביטחון בשעות מחנך. תינתנה דוגמאות 

אירועי חירום שונים שאירעו לאחרונה (אפשר לצטט מתוך של 
עיתונים). בשיחות אלה תוסברנה שיטות הפעולה העיקריות של 
ארגוני הטרור, כגון הנחת מטעני חבלה במקומות הומים מאדם 
ותקיפה "מזדמנת" של אדם בודד באמצעות נשק קר כמו סכין 

  וכד'.

ת במקרה של מציאת יש להסביר לתלמידים את כללי ההתנהגו  2.5.2
  חפץ חשוד.

קב"ט הרשות, באמצעות רכז הביטחון של בית הספר, יתלה   2.5.3
כרזות הסברה בנושאי הביטחון השונים על לוח המודעות באופן 

  שאפשר יהיה לעיין בהן ולקראן.

רכז הביטחון של בית הספר יקיים בתחילת שנת הלימודים   2.5.4
נה את סדרי אספות הסברה כיתתיות/שכבתיות שתפרט

  האבטחה ואת אופן ההתנהגות בשגרה ובחירום בבית הספר.

     תבוצע הדרכת "חפץ חשוד" בכל שכבה על פי המתכונת הזאת:  2.5.5

(אפשר לקבל מערך -לכיתות א'  א. ד': על ידי מורים מחנכים 
 שיעור מפורט מקב"ט הרשות)

ו': על ידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות -לכיתות ה'  ב.
 המקומית

ט': על ידי משטרת ישראל, בתיאום עם קב"ט -לכיתות ז'  ג.
 מוסדות החינוך

י"ב: על ידי חבלן משטרת ישראל, בתיאום עם -לכיתות י'  ד.
  קב"ט מוסדות החינוך.

פעולות ההסברה והתרגול תתבצענה במהלך החודשים   2.5.6
  הראשונים של שנת הלימודים.
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 כוננות    .3
  מצבי כוננות  3.1

ישראל קובעת שלושה מצבי כוננות מבחינת אבטחת משטרת   3.1.1
  מוסדות החינוך:

הוא מצב שגרה, שבו מתקיימות פעולות  1מצב כוננות   א.
  יום.-אבטחה שוטפות כפי שנקבעו ליום

מתקיים לקראת תקופת החגים, תאריכים  2מצב כוננות   ב.
רגישים והתרעות כלליות, ומחייב את תדרוך המאבטחים 

ת בהתאם להנחיות המעודכנות של על ידי קב"ט הרשו
 המשטרה.

הוא מצב שבו מערכת האבטחה נערכת  3מצב כוננות   ג.
לסיכול פעילות חבלנית עוינת (פח"ע) לנוכח ידיעות 

הנוגעות לאזור מסוים. זהו מצב המחייב תגבור  מוחשיות
מאבטחים לפי קביעת המשטרה ונקיטת צעדי זהירות 

הגברת העירנות נוספים במוסד, תדרוך סגל המוסד ל
 וביצוע סיורים מוגברים של ניידות משטרת ישראל באזור.

מצב כוננות יכול להקיף את כל הארץ או רק אזור מסוים, על פי   3.1.2
 הנתונים והשיקולים של גורמי הביטחון, משטרת ישראל וצה"ל.

  

  הכרזה על מצב כוננות  3.2

שטרת ישראל על מצב כוננות באבטחת מוסדות חינוך יחליטו מ  3.2.1
 וצה"ל, כל גוף בתחום אחריותו הטריטוריאלית.

ההודעה על החלטה להיכנס למצב כוננות תינתן, בכתב או בעל   3.2.2
  פה, באחת משתי הדרכים האלה:

מגורמי הביטחון, ממשטרת ישראל ומצה"ל, באמצעות   א.
האגף הבכיר לביטחון במשרדנו וקצין הביטחון המקומי 

  למוסדות החינוך

  ישרין על ידי קב"ט הרשות.במ  ב.
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 תגבור האבטחה  3.3

עם קבלת ההודעה על העלאת מצב הכוננות באבטחת מוסדות   3.3.1
החינוך תתוגבר האבטחה על פי ההוראות שיינתנו על ידי 

  משטרת ישראל ובאחריותה, כדלקמן:

משטרת ישראל תעבה במידת הצורך את מספר המאבטחים   א.
  במוסדות החינוך.

פית או תוצבנה תצפיות בהתאם לצורך ולתנאי תוצב תצ  ב.
  השטח.

יוגברו הפיקוח וביקורי ניידות המשטרה במוסדות החינוך   ג.
  לפי דרישה ממחלקת האבטחה במשטרת ישראל.

ישוננו מחדש נוהלי ההתנהגות בעת אירוע פח"ע לצוותי   ד.
  המורים והעובדים ולתלמידים.

נושאי הנשק רכז הביטחון, הבטיחות והחירום יוודא ש  ה.
במוסד מקרב עובדי ההוראה וסגל המוסד שקיבלו את 
הנשק ממשרד החינוך או מהרשות המקומית כנשק ארגוני 
אכן נושאים עמם את נשקם בעת שהותם בין כותלי בית 

  הספר. 

 

  מצב של הגברת העירנות  3.4

במקרים מסוימים תינתן על ידי כוחות הביטחון או על ידי קציני   3.4.1
למוסדות החינוך הודעה לבית הספר שעליו להגביר את הביטחון 

העירנות. אין בהודעה זו משום הכרזה על מצב כוננות, שכן היא 
נמסרת בנסיבות שאינן מחייבות מצב כוננות, אלא נדרשת יותר 

  עירנות באבטחה.

במקרים אלה לא ישונו באופן מהותי סדרי האבטחה בבית   3.4.2
ון יוודאו את עירנות המורים הספר, אך המנהל והעוזר לביטח

  והסגל. 

  

   סיום מצב הכוננות  3.5

ההודעה על סיום מצב הכוננות באבטחת מוסדות החינוך תינתן על ידי 
משטרת ישראל, באמצעות האגף הבכיר לביטחון במשרדנו וקב"טי 

.הרשויות
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  מולחמת"רשת  ,גדר ביטחון"  - 124 מפרט    5.3-56לסעיף  נספח    . 4

  
  הגדרות  .1

רשת שכל צומתי המוטות בה מולחמים או  :גדר רשת מולחמת  א.
  מרותכים.

השטח הכלוא בין המוטות הסמוכים בכיוון  :"העין" של הרשת  ב.
  אופקי ואנכי.

תהליך גלוון שבמהלכו הרשת נטבלת באמבט  :גלוון באבץ חם  ג.
  המכיל אבץ בטמפרטורה גבוהה.

  

  כללי  .2

עדה למנוע כניסה של אנשים גדר הרשת המולחמת הביטחונית נו  א.
  לא מוסמכים אל תוך מתחם מוגדר.

נוסף לתפקידה הביטחוני גדר הרשת המולחמת משמשת אלמנט   ב.
הכול בהתאם  –דקורטיבי, ואפשר לבצע שיפועים בחלקה העליון 

  לאישור מנהל הביטחון.

  אין לבצע ריתוכים או קדיחות בגדר, כדי לא לפגוע בגלוון.  ג.

  לפחות ממשטח הדריכה. מ' 2היה גובה הגדר י  ד.

  

  חיבור הרשת לקרקע  .3

הצבת רשת מולחמת מחייבת את חיבורה לרקע. הרשת תוכנס לקרקע, 
. אם תהיה דרישה לחגורת בטון, יש לבצעה לפחות ס"מ 40לעומק של 

  לפי המפרט של חגורות בטון.

  

  רשת גדר מולחמת  .4

 4.5מזערי של רשת של גדר מולחמת תבוצע ממוטות פלדה בקוטר   א.
. חוזק הפלדה של המוטות ודרישות הריתוך יהיו בהתאם מ"מ

  .580ת"י לדרישות 

  .ס"מ 5x15או  ס"מ 5x10מידות ה"עין" יהיו   ב.
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  מיקרון 90-הרשת תהיה מגולוונת באבץ חם. עובי הגלוון לא יקטן מ  ג.
באזורים קורוזיים במיוחד (סביבת  מיקרון 100-באזורים רגילים ומ

זורי תעשייה פטרוכימיים וכו'). הגלוון יבוצע לאחר ריתוך הים, א
  הרשת. אין לרתך חוטים מגלוונים ולבצע תיקונים במקומות ריתוך.

  

  עמודי הגדר  .5

או  Tאפשר להרכיב רשת מולחמת על עמודי גדר מפרופיל   א.
יש לדאוג לחפיפה ברשת ולחיבור  Tמזוויתנים (במקרה של פרופיל 

בוצע מעל העמוד, והקשירה תהיה לעמוד. לעמודים). החפיפה ת
  . אין צורך בחוטי מתיחה.לפחות ס"מ 10גודל החפיפה יהיה 

לביצוע גדר ביטחונית מרשת מולחמת אפשר להשתמש בעמודי גדר   ב.
, או בפרופיל INP 80-בתנאי שהחוזק יהיה לא פחות מ  T,מפרופיל  

. 60x60-שלא יקטן מ RHSאו בפרופיל  3"-צינור שלא יקטן מ
השימוש בפרופילים חלולים מחייב את סגירת חלקם העליון 

 מ"מ 2למניעת חדירה של מים על ידי ריתוך פלטת פלדה בעובי 
לפחות. בלי קשר לסוג הפרופיל שייבחר יש לדאוג לביטונו לעומק 

  לפחות בתוך חגורת הבטון ומתחתיה. ס"מ 80של 

  .יש להקפיד שבעמודים יבוצעו חורים לפני הגלוון  ג.

  לפחות.  מיקרון 90הפרופילים יהיו מגולוונים באבץ חם בעובי   ד.

חיבור רשת לפרופיל העמוד יבוצע בצורה המונעת לחלוטין אפשרות   ה.
פירוק קל של הרשת מהעמוד. לצורך זה יש לדאוג שיחידות הרשת 
שמשתמשים בהן תהיינה מולחמות מראש לפרופיל שטוח מפח 

ו יחוררו מראש חורים להשחלת ובתוכ מ"מ 50x30פלדה במידות 
לפחות (הברגים יהיו מגולוונים). העמודים יהיו אף  ⅜"בורג בקוטר 

הם מחוררים מראש, בהתאמה לפרופיל הסיומת הצדדי של יחידת 
הרשת. כמות הברגים הדרושה תיקבע לפי גובה הרשת, אך יהיה לא 

נו , והחיבור העליון יהיה במרחק שאימ' 0.5פחות מחיבור אחד לכל 
מהקצה העליון של הרשת והחיבור התחתון יהיה  ס"מ 10עולה על 

  מהקצה התחתון של הרשת.  מ"ס 5במרחק שאינו עולה על  

  .מ' 2.5בכל מקרה לא יעלה המרחק בין עמודי הגדר על   ו.

 ס"מ 40לפחות ( ס"מ 80כל עמוד יבוטן ביציקת בטון בגובה של   ז.
  מתוכם יהיו בתוך האדמה).
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  ביטחון ושעת חירום בטיחות,  .5

  ביטחון  5.3

ארגון  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3–57   
  האבטחה

  
  כללי    .1

ארגון  האבטחה במוסד החינוכי מוטל על קב"ט הרשות על פי הנחיות  1.1
  משטרת ישראל.

  בחוזר זה. 5.3-36 פירוט תפקידיו של רכז הביטחון מובא בסעיף 1.2

 ר בתיק הביטחון המוסדי.בתכנון ובארגון של אבטחת המוסד יש להיעז 1.3

  

  דגשים בארגון האבטחה  על ידי קב"ט הרשות    .2

הנושאים והמרכיבים של ארגון האבטחה שיש לתכנן, לארגן ולבצע   2.1
   –כוללים, בין היתר 

  קביעת סדרי הפיקוח על אופן הביצוע של האבטחה;  2.1.1

  כשירותם של מרכיבי הביטחון השונים;והימצאותם בדיקת   2.1.2

להתנהגות בעת אירועי  מוסדות החינוךהכשרת מאבטח/שומר   2.1.3
הכשרתו עשה על ידי משטרת ישראל במסגרת יתשחירום 

 הבסיסית ובאימוני הרענון;

שומרים לגבי סדרי האבטחה לתדרוך מקצועי למאבטחים/  2.1.4
שומר בעת אירוע, שיינתן בהנחיית הבמוסד ופעילות המאבטח/

וביצוע תרגילי הדמיה  ,ט הרשותמשטרת ישראל ובאמצעות קב"
  ;ייםלתרחישים אפשר
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  ;קביעת נוהלי הדיווח והרישום של התייצבות  המאבטחים  2.1.5

קביעת הנהלים והסדרים של התקשורת והתיאום עם גורמי   2.1.6
  ובכלל זה קב"ט מוסה"ח / הרשות; ,הביטחון וההצלה השונים

  כתם ותרגולם;קביעת צוותי החירום במוסד, ארגונם, הדר  2.1.7

קביעת הסדרים והסוגים של האזעקות במוסד, לרבות דיווחיות   2.1.8
  וכורזיות, בזיקה  לסוגי האירועים השונים;

על פי  ארגון ותרגול בית הספר למקרים של אירועי חירוםתכנון,   2.1.9
 5.3-59(ראה פירוט בסעיף  הנחיות של גורמי החירום השוניםה
  );אירוע חירום""התנהגות בעת  - הזחוזר ב

(ראה   פיקוח והבקרה על נושאי נשק במוסדקביעת סדרי ה  2.1.10
  ;"נשק במוסד החינוכי") –בחוזר זה  5.3-58פירוט בסעיף 

רכז עם מנהל, עם הספרית -בית-קביעת דרכי התקשורת הפנים  2.1.11
  מאבטח מוסד החינוך).   עם המזכירות ועםהביטחון, 

  

  הפירוט הארגון של האבטח  2.2

  פיקוח על ביצוע האבטחה  2.2.1

הפיקוח יבוצע על ידי משטרת ישראל, קב"ט הרשות, רכז   א.
  מוסד החינוך וחברת השמירה.בביטחון ה

הפיקוח יקיף את מכלול הפעילויות של המאבטחים על פי   ב.
  הגדרת תפקידם.

  

  פיקוח על הימצאות מרכיבי הביטחון ועל תקינותם  2.3

מנהל המוסד החינוכי לקיים מעקב אחר  קב"ט הרשות ינחה את  2.3.1
  מרכיבי הביטחון השונים במוסד: ם שלותקינות םכשירות

  הגדר ההיקפית   -

  השערים    -

  מערכות הכריזה   -

  מכשירי הקשר, כורזיות/דיווחיות הקשר: הטלפונים,אמצעי    -

  מערכות טלוויזיה במעגל סגור   -
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מערכת התראה ינון מרכזיות, מערכות כיבוי אש, מערכות ס   -
  רעידת אדמה.מפני 

אם יימצא ציוד לביטחון לא תקין במוסד, יש לדווח על כך   2.3.2
/הרשות, והוא יפעל לתיקון מוסדות החינוך בפירוט לקב"ט

  המרכיבים ולהשלמתם.

תדירות הביקורות לגבי האמצעים השונים האלה תהיה פעם   2.3.3
  על ידי רכז הביטחון. בחודש

יבצע מעקב שוטף אחר התקינות של אמצעי  רכז הביטחון  2.3.4
ולקב"ט  בית הספרהאמורים, וידווח למנהל  הבולטיםהביטחון 

  על ממצאי הבדיקה. מוסדות החינוך

במהלך חודש יוני מדי שנה יבוצע סקר התקינות של מערכות   2.3.5
הביטחון במוסד החינוכי על ידי רכז הביטחון, ותוצאותיו 

שות המקומית לצורך טיפול לפני תועברנה לבעלות ולקב"ט בר
  תחילת שנת הלימודים הקרובה. 

חובה להשלים ולתקן את מרכיבי הביטחון לפני תחילת שנת   2.3.6
  הלימודים.

  

  תדרוך המאבטחים/השומרים  2.4

איון אישי עם המאבטח/השומר יקב"ט מוסדות החינוך יקיים ר  2.4.1
בשמירה  ולפני הצבתו שנת לימודיםלפני קליטתו בתחילת כל 

איון יתועד בכתב. קב"ט מוסדות החינוך יבבית הספר. הר
ברשות ייתן את הסכמתו לקבלת המועמד להמשך תהליך 
הקליטה, ההכשרה וההצבה של המועמד במוסד החינוכי. 

בתיק האישי של  ,סיכומי הראיונות יתויקו במשרד הקב"ט
 שומר.ההמאבטח/

/השומר עבר על קב"ט מוסדות החינוך לוודא שהמאבטח  2.4.2
הכשרה באחד מבתי הספר להכשרה של משטרת ישראל ושיש לו 

  אישור על העדר רישום עברות מין.

יינתן לו  לפני כניסת מאבטח קבוע לתפקידו במוסד החינוכי  2.4.3
פה על פי הנחיית משטרת ישראל -תדריך יסודי בכתב ובעל

  /הרשות.מוסדות החינוךובאמצעות קב"ט 

מוסדות  שומר היא על קב"טהך המאבטח/האחריות לתדרו  2.4.4
  /הרשות ועל הנהלת המוסד החינוכי.החינוך
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התדריך בכתב ובעל פה יימסר באמצעות הקב"ט, ויכלול את   2.4.5
  הנקודות האלה:

 מטרת האבטחה  א.
שומר (אם יש שני מאבטחים או יותר, התפקיד המאבטח/  ב.

 תצוין חלוקת התפקידים והמשימות ביניהם)
שומר את ההמקום או המסלול שבו ימלא המאבטח/פירוט   ג.

 תפקידו
סדרי סריקת הבוקר תוך פירוט נוהלי הסריקה ושיטת   ד.

 הביצוע
הסדרים והתדירות של סריקות נוספות במשך היום (טופס   ה.

 )של סעיף זה ארישום של ביצוע הסריקות ראה בנספח 
מצב המוסד מבחינת הגידור והשערים ואמצעי מיגון   ו.

 םנוספי
האנשים או בעלי התפקידים הרשאים להיכנס למוסד   ז.

 שומר יזהה אותםהוהאופן שבו המאבטח/
שומר מודיע לו על כל מקרה חריג ההגורם שהמאבטח/  ח.

(תנועה חשודה, חפץ חשוד, זר הרוצה להיכנס למוסד) 
 והאמצעי שהוא משתמש בו להודעה

לרבות דף קשר  ,אמצעי הקשר העומד לרשות המאבטחים  ט.
 מספרי טלפון חיונייםשל 

 ההתנהגות בעת איתור אנשים חשודים  י.
 נוהל הפתיחה באש  יא.
הפעולות שעל המאבטח לעשות במקרה של אירוע חירום   יב.

(יריות, ניסיון של מחבלים להשתלט על המוסד, תקיפה 
 רכב חשוד)בנשק חם או קר, אדם חשוד, חפץ חשוד, 

 תפקידומסיים את  שומרההזמן שבו המאבטח/  יג.
תג זיהוי, כובע צהוב  ציוד המאבטח: מדי חברת האבטחה,  יד.

עם כיתוב ביטחון, אקדח מאובטח, נרתיק אקדח תקני 
ותקין, מחסניות בפונדה, שרוך אבטחה, תעודת מאבטח 

 מעודכן, מוסדות החינוך, פנקס מאבטח מוסדות החינוך
  ואמצעי קשר "פלפל"תרסיס 

 את חטיפת נשקולמנוע  כדיהפעולות שעל המאבטח לעשות   טו.
  להלן) גנספח ב(ראה 
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  -התדריך בעל פה יכלול   2.4.6

הבהרה והדגשה של הנקודות החשובות שצוינו בתדריך   א.
 שבכתב;

פרטים נוספים ומעודכנים שאינם מופיעים או מודגשים   ב.
בתדריך שבכתב, כגון שינויים במוסד ובמבנה, בנייה 

פקידים במוסד והכרת חדשה, פרצות בגדר, הגדרת בעלי ת
 חדרים השונים בבית הספר;ההמבנים/

פעילויות מיוחדות שבית הספר מקיים, כמו כנסים, פעילות   ג.
מעבר לשעות הלימוד השגרתיות, יציאה לפעילויות מחוץ 

 לתחום המוסד ועוד.
  

  סדרי קשר ותיאום עם גורמי הביטחון וההצלה השונים  2.5

הכלים והאפשרויות להזעיק  למוסד החינוך צריכים להיות  2.5.1
מיידית בעת הצורך את כוחות הביטחון וההצלה. הכוונה לקשר 
מיידי עם כוחות הביטחון (המשטרה, צה"ל), עם כוחות ההצלה 
(מכבי אש, מד"א), עם קב"ט הרשות המקומית ועם ניידת 

  האבטחה של המשטרה.

אזעקת ניידת הסיור של משטרת ישראל תיעשה ישירות אל   2.5.2
 מוקד המשטרתי תוך יידוע הקב"ט הרשותי.הוקד הרשות ואל מ

הקשר יבוצע באמצעות טלפון, מכשיר קשר, נקודת קצה של 
מוקד מצוקה וכל אמצעי אחר שייקבע לכך על ידי משטרת 

האמצעים, דרכי  ישראל, באמצעות קב"ט מוסדות החינוך.
ההתקשרות וסדרי התיאום המוקדם ייקבעו על ידי משטרת 

 אמצעות קב"ט מוסדות החינוך ברשות.ישראל ב
  

  צוותי כוננות  2.6

  של חוזר זה. 5.3-59פירוט צוותי החירום מופיע בסעיף   2.6.1

יש להקים צוותים ביטחון המוסד של ארגון הבמסגרת   2.6.2
כוח עזר חיוני  והמשמשים המורכבים ממורים ומתלמידים

ם לכל למנות אחראיכמו כן יש  וחשוב ביותר לביטחון המוסד.
צוות, להדריך אותם במילוי תפקידיהם ולתרגלם במילוי 

  משימותיהם.



   äôìçä– 57–5.3          òá÷ úåàøåä  
      

     'îò6  êåúî10 íéãåîò     âò ì"ëðî øæåç/2"ë ,(à)â  ,â"òùúä éøùúá9 ááåè÷åà ø2012  
  

      

50 
50 

    אזעקות במוסד  2.7

במסגרת ארגון האבטחה במוסד יש לקבוע את אותות האזעקה   2.7.1
על ידי שינון ותרגול,  ,השונים לכל סוג של אירוע. יש להבטיח

שאותות אלו מוכרים וידועים למורים ולתלמידים כאחד, 
  תפקידים.הממלאי ובעיקר ל

אירועים אפשריים הם התראה על כוננות לפינוי בגלל מציאת   2.7.2
חפץ חשוד או אירוע חירום, הודעה על התחלת פינוי המוסד, 

  התראה במקרה שצופר הג"א אינו נשמע בשטח המוסד ועוד.

אותות אלו יכולים להתבצע באמצעות מערכת הצלצולים של   2.7.3
מערכת כריזה או כל אמצעי אחר בית הספר, וכן באמצעות 

ו/או  פיקוד העורףבהם כורזיות מטעם שיש שייקבע. בבתי ספר 
הכריזה פני רעידת אדמה יש לחברן למערכת מערכת התראה מ

  .פריתס-הבית

  

  תרגיל פינוי בכפיפות לתכנית העבודה השנתית ועל פיה  2.8

תוכנן המוסד יתורגל פעמיים בשנה בתרגיל פינוי. תרגיל אחד י  2.8.1
ויבוצע על ידי המוסד, ותרגיל שני יבוצע באחריות קצין 

  הביטחון של הרשות המקומית/קב"ט מוסה"ח.

התרגיל הראשון (רעידת אדמה/ירי טילים) יתקיים לא יאוחר   2.8.2
 בספטמבר, ויתבצע על ידי בית הספר (תרגיל פנימי). 15-מ

קב"ט/למנהל שבוע לפני ביצוע התרגיל יודיע מנהל בית הספר ל  2.8.3
מחלקת החינוך ברשות המקומית על היום ועל השעה שבהם 

לקצין אבטחה של  ייערך התרגיל. הקב"ט יעביר את הפרטים
 משטרת ישראל.

עד שבוע לאחר ביצוע התרגיל ידווח המנהל בכתב   2.8.4
לקב"ט/למנהל מחלקת החינוך על אופן ביצוע התרגיל על גבי 

 טופס קיום תרגיל פינוי.

ופקד על יופקד על ביצוע התרגיל, ומי ימנהל יקבע מי ה  2.8.5
 הבטיחות בתרגיל.

לקראת ביצוע התרגיל יש לתדרך את המורים ואת התלמידים   2.8.6
על ידי מנהל בית הספר ורכז הביטחון כיצד להתנהג ולפעול 
בשלבי התרגיל השונים. יש לערוך תרגילים מוקדמים, לעתים
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ם באירוע אמיתי, יפעל בית בשלבים, כדי שבעת התרגיל, וג  
  הספר במהירות וביעילות.

  

 תרגיל עירנות למאבטח על ידי קב"ט הרשות  2.9

רנות, שמטרתו לבחון את תפקודם של מבצעי סריקת יתרגיל הע 
יתוכנן ויבוצע על ידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות.  ,הבוקר במוסד

  חודש.סדרי הביצוע ומועד התרגול ייקבעו על ידי הקב"ט  פעם ב

  

 תרגיל התראה על ירי טילים  2.10

בתדירות  ,התרגיל יבוצע בתחילת שנת הלימודים (ובמשך השנה
קבע על ידי המחוז), באחריות מנהל בית הספר ובהנחיית קב"ט ישת

  .מוסדות החינוךהרשות/קב"ט 

  

  תרגיל שרפה  2.11

–התרגיל יבוצע בתחילת שנת הלימודים (בחודשים ספטמבר
הספר ועל פי הנחיה של קב"ט -יות מנהל ביתאוקטובר), באחר

  הרשות.

  

 תרגיל רעידת אדמה  2.12

ת מנהל בית הספר התרגיל יבוצע בתחילת שנת הלימודים, באחריו
  תדרוך של קב"ט הרשות.ובהתאם להנחיה ול

 

 תרגיל דליפת חומרים מסוכנים  2.13

יבוצע במהלך שנת הלימודים, באחריות מנהל בית הספר התרגיל 
  הנחיה ותדרוך של קב"ט הרשות. על פיו

 

 תרגיל התגוננות ארצי  2.14

שנה על ידי האגף הבכיר עו מדי המועד והמתווה של התרגיל ייקב
  פיקוד  העורף. יאום עםלביטחון במשרד החינוך, בת
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  נספחים   .   3

  דוח סריקות    5.3-57לסעיף  א נספח

ת והחירום בבית (דוח זה יישמר לשנה נוספת בידי רכז הביטחון, הבטיחו
  הספר.)

  

  התאריך:   __________  שם המאבטח/הסורק:   ___________________

  ליד כל אתר שנסרק)  ü(יש לסמן   סריקות בוקר

  בשעה   __________        הגדר החיצונית 

  בשעה   __________        הגדר הפנימית

  בשעה   __________          השערים

  __________בשעה         פחי האשפה מחוץ למוסד 

  בשעה   __________  המכוניות ומגרשי החנייה מחוץ למוסד 

  בשעה   __________        המבנים/הכיתות 

  בשעה   __________      החצרות בתוך המוסד 

  בשעה   __________      פחי האשפה בתוך המוסד 

  סריקות שוטפות במהלך היום

  מס'
שעת 

התחלת 
  הסריקה

  המקומות שנסרקו
שעת 
  סיום
  ההסריק

  הערות

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          
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  דוח נכנסים/יוצאים  5.3-57לסעיף  בנספח 

  (דוח זה יישמר לשנה נוספת בידי רכז הביטחון בבית הספר.)
  

  שם המאבטח _____________  שער מס' ________   נכון לתאריך   __________

  מס'

השם 
  הפרטי
ושם 

  המשפחה

  ס'מ
תעודת 
  הזהות

מטרת 
  הכניסה

  מס'
  הרכב

  שעת
  הכניסה

  שעת
  היציאה

נושא 
נשק 
  כן/לא

  הערות

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  

חתימת המאבטח: ________________
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שבידי המאבטח מפני  לשמירה על הנשקהנחיות    5.3-57לסעיף  גנספח 
  חטיפה

  הלי משרד הפנים לאוחז נשק.ופי נ-על תיעשה שמירת האקדח  .1

  יוודא שהאקדח מאובטח בשרוך קשירה לחגורה. נשקה/נושא המאבטח  .2

  חזרה.בלעבודה ו התנועההאקדח במהלך  יש להסתיר את  .3

סריקה סביבתית במבטי העיניים לאיתור  יש לבצעהגעה למוסד החינוכי העם   .4
  אדם חריג/חשוד.

הימצאות צמחייה בצמוד לעמדת המאבטח -ודא אייו מוסדות החינוךקב"ט   .5
  המאפשרת הסתתרות.

 ממנו נועתו למקום העבודה וחזרהיש לבצע שבירת שגרה בעבודת המאבטח ובת  .6
  -שתכלול 

 שונות;איסוף המאבטח בנקודות ובשעות   6.1

 ;הגעת המאבטח למוסד החינוכי בדרכים ובשעות שונות  6.2

 ;כניסת המאבטח למוסד משערים שונים וצדדיים  6.3

 ;החלפה בעמדות  - אם יש יותר ממאבטח אחד במוסד  6.4

ומדים זמן רב יחסית בצמוד למוסד לאיתור אנשים הע העירנותהגברת   6.5
 חינוכי.ה
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

  ביטחון  5.3

נשק במוסד  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3–58   
  החינוך

  
  כללי    .1

לפי החלטת המשטרה תתקיים במוסד החינוך אבטחה עם נשק, על ידי  1.1
 מאבטחים מקצועיים בלבד.

  

  חינוך:במוסדות ה הנמצאאלה מקורות הנשק  1.2

  נשק אבטחה של חברות השמירה המצוי בידי המאבטחים 1.2.1

אשר הונפק של הרשות המקומית  "המפעל הראוי"נשק של  1.2.2
 לעובדים ברשות המקומית ובמוסד החינוכי לצורכי הגנה עצמית

נשק של משרד החינוך שחולק לעובדי מוסד החינוך לצורכי הגנה  1.2.3
 עצמית.

 

  מטרות הימצאותו של נשק במוסדות החינוך 1.3

  הגנה על אוכלוסיית המוסד  1.3.1

  הגברת הרגשת הביטחון של העובדים והתלמידים 1.3.2

  הרתעת גורמים עוינים 1.3.3

 הגנה עצמית במקרה הצורך. 1.3.4
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כדי להשיג את המטרות האלה הוחלט על אבטחה נקודתית ומרחבית  1.4
  חמושה בבתי הספר ועל אבטחה של משטרת ישראל. 

  

  פירוט ההנחיות להכנסת נשק למוסד החינוך    .2

מנע מלאפשר כניסת מבקרים עם נשק למוסד החינוכי, יככלל יש לה  2.1
  להלן. 2.3-וב 2.2-למעט המקרים המפורטים ב

ביישובי קו העימות, במועצות אזוריות ובאיו"ש יורשו להיכנס   2.2
  מבקרים עם נשק באופן הזה:

  המבקר יתושאל על ידי השומר לגבי הימצאות נשק בכליו.  2.2.1

הנשק יתבקש להציג תעודה אישית מזהה ורישיון  המבקר נושא  2.2.2
  .נשק כחוק

  לא תתבצע כל פעולת זיהוי הנשק או פריקה.  2.2.3

  המבקר יתבקש להצניע את הנשק ולא להוציאו בשום מקרה.  2.2.4

השומר ינהל דוח רישום נכנסים (שם פרטי ושם משפחה, מס'   2.2.5
  ושא נשק או לא.ת"ז, מהות הביקור), ובכלל זה יציין אם הנכנס נ

  

  בכל מוסד חינוכי יורשו להיכנס עם נשק בעלי התפקידים האלה:  2.3

מאבטחים שהוצבו על ידי משטרת ישראל והרשות המקומית   2.3.1
ובכלל זה מפקח מטעם חברת  לצורך אבטחת מוסדות חינוך,

  השמירה

אנשי כוחות הביטחון והמשטרה, אנשי צבא קבע וכוחות ביטחון   2.3.2
ובכלל זה קב"ט הרשות המקומית (במדים וכאלה שאינם אחרים, 
 עם הצגת תעודה מתאימה) -במדים 

חינוכי שהונפק להם מוסד עובדי הוראה/עובדי מינהלה באותו   2.3.3
נשק על ידי קב"ט הרשות בלבד, לשימושם בשגרה ובחירום בבית 

 הספר

 עובדי משרד החינוך שהונפק להם נשק על ידי המשרד לשימושם  2.3.4
  למוסד בלבד בשגרה ובחירום
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בתוקף,  "מאבטח טיולים"נושאי תעודת  "מאבטחי טיולים"  2.3.5
מתנדבי המשמר האזרחי, אנשי ההגנה המרחבית, בעלי הרשאה 

למוסד מהרבש"ץ (רכז ביטחון שוטף צבאי)  אישית לשאת נשק
  בלבד

  באישור מנהל המוסד.מדריכי גדנ"ע ומאלש"חים   2.3.6

  

נס עם נשק גם מי שקיבלו אישור מיוחד ממנהל בית הספר או יוכלו להיכ  2.4
 מקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.

 חל איסור על הפקדת נשק בידי המאבטח.  2.5

  

פירוט ההנחיות של משטרת ישראל לאחזקת נשק על ידי מאבטח     .3
  במוסד החינוך

  מאבטחים המקבלים כלי נשק במחברת השמירה  3.1

תעודת הרשאה  תעודות אלה: להגיע לתפקידו עםעל המאבטח   3.1.1
/מאבטח מוסדות החינוךמאבטח  לנשיאת כלי נשק, תעודת 

 עם פנקס כיס למאבטח., וכן תעודת זהותו טיולים

על המאבטח להגיע עם האקדח שבבעלות החברה שהוא מועסק   3.1.2
  בה. 

על האקדח להימצא בנרתיק חגורה חיצוני עם תפס/שרוך   3.1.3
את חיבור האקדח לחגורה, ומחסנית אחת תהיה בתוך שיבטיח 

  האקדח ומחסנית שנייה בתוך הפונדה.

הוראות הפתיחה באש וכללי הבטיחות לאחזקת נשק מפורטים   3.1.4
  בהמשך סעיף זה.

  

  עובדי הוראה  3.2

הנחיות כלליות (על פי הוראות אחזקת נשק של המשרד לביטחון   3.2.1
  הפנים)

קבל אקדח חייבים לעבור אימון בן העובדים המיועדים ל  א.
יומיים בתפעול האקדח, ובכלל זה מטווח, ועליהם להגיע 
לרמת ההישגים הנדרשת בתפעול ובקליעה לפני שיאושרו 

  לקבלת הנשק.
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 נוסף על כך העובד המיועד לשאת נשק חייב:  ב.

לעמוד בתנאים לקבלת רישיון להחזקת נשק מפקיד   -
 משרד הפנים;רישוי נשק בלשכה המחוזית של 

להצהיר על נכונותו לשאת אקדח במסגרת עבודתו   -
להשתמש בו על פי ההוראות עם קבלת הנשק ולהתחייב 

 חה באש;של פתי

אצל הקב"ט המקומי, על  את ההתחייבות מדי שנה לחדש  -
 גבי טופס התחייבות כדוגמת הטופס בנספח של סעיף זה. 

  יר את הנשק.עובד שלא קיים את הנאמר לעיל יחויב להחז  ג.

על מחזיק הנשק להקפיד הקפדה מרבית על כללי הבטיחות   ד.
  הנובעים מעצם החזקת הנשק בקרבת ילדים.

מקבל האקדח אחראי אישית לכלי הנשק, ואינו רשאי   ה.
להעבירו לאחר, אלא עליו להחזירו לגורם שממנו קיבל את 

  הכלי.

  

נוכי הנחיות בטיחות לסגל ההוראה ולעובדי המוסד החי  3.2.2
  הרשאים לשאת נשק פרטי/רשותי

נשיאת הנשק תהיה כפופה לרישיון מתאים שהוצא על ידי   א.
  המשרד לביטחון הפנים.

 המחסנית תהיה במצב "הכנס".  ב.

נושא הנשק יהיה צמוד לנשקו. אין להשאיר נשק ללא   ג.
 השגחה בכל אזור המוסד החינוכי.

, טעינה, אין לבצע כל פעילות שהיא בנשק, כגון פריקה  ד.
 הדגמה או הצגת הנשק בפני קהל בחצר המוסד או בכיתה.

 אין להפנות נשק כלפי אדם גם אם הוא פרוק לחלוטין.  ה.

 אין להעביר או למסור נשק לאדם אחר כלשהו.  ו.

על נשיאת נשק על ידי סגל בית הספר יש לדווח למנהל,   ז.
 ובאמצעותו לקב"ט הרשות.

לדווח מיד לקב"ט הרשות על בכל מקרה של פליטת כדור יש   ח.
  האירוע.
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רשאי  גם במקרה של אירוע ביטחוני אין נושא הנשק הפרטי  ט.
 אלא להגנה עצמית בלבד. להפעיל את נשקו בחצר המוסד

 להלן סדר הפעולות לבדיקת אקדח:  י.

תשומת לב מרבית בדיקת כלי ירייה תבוצע תמיד ב  )1
במבט מתמיד על הכלי עד ובאיטיות, ותלווה 

 שלמתה. הבדיקה תבוצע כדלהלן:לה

ות כלפי מטה, מעל 45-הטה את הקנה בזווית של כ  א)
או לעבר עציץ גדול, לכיוון לעבר ריהוט כבד מעץ 

הפנוי מכל אדם, כלפי הקרקע או כלפי משטח רך 
 או לעבר חומת מפגע.

 הוצא את האצבע הלוחצת משמורת ההדק.  ב)

 הוצא את המחסנית.  ג)

כדי לוודא  ט לתוך בית הבליעהדרוך את הנשק, הב  ד)
שאין בו  כדי לוודא המחסניתשאין בו כדור ולבית 

מחסנית ושחרר את המחלק. בחשכה יש לוודא 
ח על ידי הכנסת אצבע לבית שאין כדור באקד

 או בעזרת תאורת פנס. הבליעה

, ולחץ על ודא כי אין מחסנית בתוך בית המחסנית  ה)
מעלות  45ל שאר מופנה בזווית שההדק (שהקנה יי

כלפי מטה, לעבר ריהוט כבד מעץ, או לעבר עציץ 
גדול, לכיוון הפנוי מכל אדם, כלפי הקרקע או כלפי 

 משטח רך).

(  ו) ) אי אפשר לשחרר את ההדק .F.Nבאקדח פ"נ 
לאחר בדיקה ללא מחסנית. שחרור ההדק ייעשה 

  אך ורק באחת מן הצורות האלה:

  על ידי החדרת אצבע במקום המחסנית  .1

(מחסנית שאי אפשר   .2 "מחסנית גולם"  על ידי 
  להכניס בה כדורים)

  על ידי מחסנית ריקה.  .3
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  אימון בנשק לנושאי נשק של המשרד או של הרשות    .4

פרט לאימון הבסיסי, שהוא אחד התנאים לקבלת הנשק, חייב כל נושא   4.1
  נשק לעבור פעם בשנה אימון רענון, כמתחייב מהוראות משרד הפנים.

 ,זימון המורים וביצוע האימון הוא באחריות הקב"ט ברשות המקומית   4.2
  בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי.

  המנהל חייב לשחרר מעבודתו את נושא הנשק לצורך האימון.  4.3

באחריות מנהל "המפעל הראוי" להקפיד כי האימונים יבוצעו במלואם:   4.4
  שעות אימון מלאות (בהתאם למערכי השיעור). 4

 

  כללי זהירות בנשיאת אקדח ובאחזקתו    .5

להלן פירוט כללי הזהירות העיקריים בשימוש באקדח שהמנהל ורכז הביטחון 
צריכים להכירם (פירוט הכללים בהרחבה מצוי בחוברת ההוראות הניתנת 

  לנושאי הנשק במוסדות החינוך):

  אופן נשיאת הנשק  5.1

 האקדח יהיה במצב "הכנס". 5.1.1

 בנרתיק הצמוד למותן, רצוי מתחת ללבוש. את האקדח אגבר ייש 5.1.2

אישה יכולה לשאת את האקדח בנרתיק מיוחד, שאפשר להניחו  5.1.3
 בתיק האישי, או בנרתיק הצמוד למותן.

כאשר האקדח נמצא בתיק, יהיה התיק צמוד בכל עת לנושא  5.1.4
 הנשק.

בשום מקרה אין להשאיר את הנשק במכונית (זו עברה פלילית)  5.1.5
 .או בחדר ללא השגחה

  

  אחסון האקדח  5.2

אקדח שנלקח הביתה, יש לאחסנו במקום בטוח ולהקפיד שלא   5.2.1
תהיה לאדם, ובמיוחד לילדים, גישה אליו. בעת האחסון יש 

  להפריד בין המחסניות לאקדח, וכל פריט יאוחסן במקום נפרד.

יש להחזיק את האקדח ואת המחסניות במקום יבש ומאוורר,   5.2.2
  נעול.והאקדח יאוחסן בארון 
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  כללי זהירות בנשק    .6

  יש לנהוג בכל כלי ירייה כאילו הוא טעון.  6.1

לא יכוון אדם נשק, גם אם אינו טעון, לעבר אדם אחר שלא לצורך   6.2
  (מותר לכוון רק בשעת תקרית ולכיוון האויב).

  בעת מסירת כלי ירייה וקבלתו יש לבדקו ולוודא שאינו טעון.  6.3
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  התחייבות עובדי הוראה המחזיקים בנשק  5.3-58לסעיף  נספח  . 7

  

  אני __________________ מס' ת"ז _______________ העובד במערכת החינוך,

  (שם פרטי ושם משפחה)           

  במוסד החינוכי ____________________, ונושא נשק מסוג ______________
  (שם המוסד)                                        

  מתחייב בזאת כדלקמן:

  לשאת עמי את הנשק בכל עת שאמצא במוסד החינוכי  א.

על ידי קצין  יליאלהפעיל את הנשק אך ורק לפי "הוראות פתיחה באש" שהועברו   ב.
  הביטחון המקומי

  לנקוט את אמצעי הזהירות והבטיחות המחייבים מחזיקי נשק  ג.

נשק במועד ובמקום שייקבעו להשתתף באימונים ובהדרכות בנושא הפעלת כלי ה  ד.
  על ידי הקב"ט המקומי.

  

  

________________             ________________              ________________  

  אריך                                שם פרטי ושם משפחה                            חתימהת             
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  םבטיחות, ביטחון ושעת חירו  .5

  ביטחון  5.3

ההתנהגות  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3-59 
  בעת אירוע חירום בשעת רגיעה

  
  כללי    .1

מנחים הם פירוט של עקרונות וקווים  המפורטים להלן נוהלי ההתנהגות  1.1
ואשר לפיהם יגיב ויפעל המוסד בעת  שגובשו על ידי משטרת ישראל

  אירוע חירום.

ירועים, המחייבים צורות שונות של פעילות קיימים סוגים שונים של א  1.2
  והתנהגות:

מציאת חפץ חשוד בסריקת הבוקר, כאשר התלמידים והמורים   1.2.1
  אינם נמצאים במוסד

  מציאת חפץ חשוד בשעות הלימודים  1.2.2

  מציאת חפץ חשוד בזמן ההפסקה  1.2.3

ל ידי אדם אחד או יותר, או ניסיון של תקיפה בנשק קר או חם ע  1.2.4
מחבלים וניסיון השתלטות על המוסד והימצאות במצב התקפת 

  של "בני ערובה"

  איתור אדם חשוד בקרבת בית הספר  1.2.5

  איתור רכב חשוד בקרבת בית הספר  1.2.6

  ירי לעבר אוטובוס ממוגן/לא ממוגן  1.2.7
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נוהלי ההתנהגות יילמדו על ידי מנהל המוסד ועל ידי רכז הביטחון, והם   1.3
יתרגלו את אוכלוסיית בית הספר (תלמידים, מורים ועובדים). ידריכו ו

  על סמך נהלים אלה יתוכנן המוסד ויתורגל לפעולה בעת אירוע חירום.

והנהלת בית הספר אחראים לתרגול המוסד בתרגילי  ט הרשותיהקב"   1.4
רנות (גילוי מטען חשוד בסריקת בוקר) ובתרגילי פינוי, שהם פועל יע

  ן חשוד בעת שהמוסד פועל.יוצא מגילוי מטע

האחריות לביצוע הוראות אלו היא על מנהלי בתי הספר, בהנחיית קב"ט   1.5 
  מוסדות החינוך.

  

  חפץ חשוד    .2

  הגדרת חפץ חשוד  2.1

חפץ בלתי מוכר, שמיקומו מעורר חשד כי הוא הונח למטרות   2.1.1
  חבלה

  נשק ותחמושת שמקורם אינו ידוע  2.1.2

  צים תמימים לכאורה שכביכול נשארו במקום."מציאֹות", חפ  2.1.3

בשום מקרה יש להתייחס לכל חפץ זר בתחומי המוסד כאל חפץ חשוד.   2.2
  .בחפץ חשודלגעת אין 

  

  ארגון מוקדם של המוסד לאפשרות של פינוי אוכלוסייתו    .3

בחלק מהאירועים שיפורטו להלן ייתכנו מצבים שבהם יש צורך לפנות   3.1
סד או את חלקה לפאתי המוסד או לשטחי כינוס את אוכלוסיית המו

הנמצאים מחוץ לתחום המוסד. פעולת הפינוי מחייבת תכנון, ארגון 
ותרגול המוסד, וכן קביעת סדר פעולות, אם וכאשר יהיה צורך לפנות 

  את המוסד.

 

  פעולות התכנון והארגון הנדרשות  3.2

ינוי מבחינת בדיקה של האפשרויות השונות לפ תוךתכנון מוקדם   3.2.1
פתחי היציאה מהבניינים, סדר הכיתות היוצאות מחוץ לתחום 
הבניין, צירי התנועה בחצר בית הספר, שערי היציאה ושטחי 
הכינוס, וכל זאת בזיקה לאפשרויות השונות של מיקום המטען 

  החשוד באזור בית הספר
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 קביעת סדרי אזעקה והעברת הודעות  3.2.2

שיהיה שונה  על אירוע ביטחוני ת מוסכם להודעהקביעת או  א.
  בצורה משמעותית מהאות לכניסה למרחבים מוגנים

קביעת סדר וצורה של מתן ההודעה לכיתות על שיטת   ב.
שטחי על צירי התנועה, על סדרי הקדימויות, על הפינוי, 
  תחילת הפינויעל הכינוס ו

קביעת הסדרים והנהלים של ההתקשרות עם גורמי הביטחון   3.2.3
  ם (המשטרה, קב"ט הרשות וכו')השוני

  תרגול המוסד בתיאום עם הקב"ט.  3.2.4

  

  פירוט צוותי החירום  3.3

  תלמידים + מורה 5 - צוות סורקים  3.3.1

  תלמידים + מורה 5 - צוות סדרנים  3.3.2

  תלמידים + מורה 5 - צוות עזרה ראשונה  3.3.3

  + מורהתלמידים   5 - צוות כיבוי אש (יופעל במידת הצורך)  3.3.4

צוות זהירות בדרכים (יופעל אם המעבר לשטחי הכינוס מחייב   3.3.5
  חציית כביש או כבישים).

  

  עזרי מטה  3.4

במסגרת התכנון וההתארגנות של בית הספר לפינוי המוסד יש להכין 
  עלו את מהלך הפינוי, כדלקמן:יַ עזרי מטה שיסייעו ויְ 

  הרשימת תלמידים מעודכנת לכל יום בכל כית  3.4.1

  שם עליה סדר הפעולות כמפורט לעילכרזה שייר  3.4.2

(מבנים, חצרות, סכרזה שי  3.4.3 ורטט עליה מרשם של בית הספר 
גדרות, פתחים ושערים וכו') ושל סביבתו הקרובה, שנמצאים בה 
שטחי הכינוס, תוך ציון מקומות של חציית כבישים שיש להציב 

צירי הפינוי שם את משמרות הבטיחות (על מרשם זה יירשמו 
משערי ו היציאות מהמבנים השונים, צירים שהם פועל יוצא של

  שטחי הכינוס).להמוסד ו
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  סוגי האירועים והפעילות הנדרשת    .4

    מציאת חפץ חשוד  4.1

 נושא זה ישונן לכל העובדים והתלמידים במוסד.  4.1.1

ם בית הספר ריק מתלמידיהמאבטח יוודא שבעת סריקת הבוקר   4.1.2
 שעריו נעולים.ים (להוציא את הסורקים) ושומעובד

  כאשר מתגלה חפץ חשוד, תבוצענה הפעולות האלה:  4.1.3

תלמידים ואנשים אחרים הנמצאים בקרבת החפץ החשוד   א.
 מאותו מקום.יורחקו 

המאבטח יתמקם במרחק סביר ובמקום מוגן, ותפקידו יהיה   ב.
 למנוע התקרבות אנשים לחפץ החשוד.

 ו שערי המוסד, ותימנע הכניסה אליו. במקביל ייסגר  ג.

 תימסר הודעה למשטרה על מציאת החפץ החשוד.  ד.

תימסר הודעה גם לגורמים שנקבעו על ידי בית הספר (קב"ט   ה.
 הרשות, המנהל, רכז הביטחון וכו').

 בהגיע חבלן המשטרה יובא לידיעתו מקום החפץ החשוד.  ו.

תבוצע על ידי לאחר הטיפול בחפץ החשוד על ידי החבלן   ז.
סריקה נוספת בכל שטח המוסד לאיתור חפצים  המאבטח

חשודים, ולאחר אישור המשטרה תותר הכניסה לשטח 
  המוסד.

  

    מציאת חפץ חשוד בשעת הלימודים ופינוי המוסד  4.2

  כללי  4.2.1

רה סעיף זה בא להנחות את מנהל מוסד החינוך כיצד לנהוג במק
ייב את פינוי אוכלוסיית המח של גילוי חפץ חשוד בשטח המוסד

יש לשנן הנחיות אלה לכל העובדים  המוסד או את  חלקה.
  והתלמידים במוסד. 

  גילוי חפץ חשוד  4.2.2

  אנו מבחינים בשתי אפשרויות של גילוי חפץ חשוד:

 שומר/העל ידי המאבטח/ בשטח המוסד נתגלה חפץ חשוד  א.
םאו על ידי כל אד בסריקה שוטפת או באקראי מורה/תלמיד
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אחר. במקרה זה על מגלה החפץ להרחיק כל אדם מקרבתו   
מיד למנהל המוסד או לרכז הביטחון או  ולהודיע על כך

לממלא מקומם בעת היעדרם.  יש להקפיד, כי אדם מבוגר 
אחד או יותר ישגיחו לבל יתקרבו אנשים אל החפץ החשוד, 
וכי גם הם יימצאו בטווח ביטחון, ואם אפשר מאחורי 

 מחסה. 

נתקבלה הודעה טלפונית על ידי גורם ביטחוני או הודעה   ב.
ית הספר. אנונימית בדבר הימצאות מטען חבלה בשטח ב

עה שתינתן על ידי על המנהל לאמת את ההוד במקרה זה
או להודיע למשטרה במקרה שתתקבל  הגורם הביטחוני

הודעה אנונימית, ובמקביל להפעיל צוות סורקים כדי לאתר 
  את מטען החבלה.

  סדר הפעולות לאחר גילוי החפץ החשוד  4.2.3

מנהל המוסד ו/או רכז הביטחון יבדקו  בדיקה והחלטה:  א.
אישית, חזותית וממרחק סביר את החפץ החשוד ואת 

 מיקומו, ויחליטו אם לבצע את הפינוי ובאיזה היקף.

כאשר המטען נמצא בקרבת כיתות מאוכלסות  פינוי מיידי:  ב.
דלת וכו'), יש לפנות מיד את אותן (סמוך לקיר, לחלון, ל

 כיתות.

תימסר הודעה למשטרה על גילוי חפץ  הודעה למשטרה:  ג.
 חשוד, על מיקומו ועל תיאורו (במידת האפשר).

יינתן אות מוסכם במכשיר אזעקה, בפעמון  הודעה מקדימה:  ד.
בית הספר, ברמקול או בכל אופן אחר שייקבע מראש, אשר 

  ל אירוע ביטחוני.משמעותו הודעה מקדימה ע

  בכיתה פעולות  ה.

עם קבלת ההודעה המקדימה תבוצענה בכיתה הפעולות 
  האלה:

צוותי הכוננות שבכיתות הגבוהות והעובדים בעלי  )1
  התפקידים יישלחו אל נקודת ריכוז שנקבעה מראש.

 ות ירוכזו ליד הקיר הפנימי בכיתההתלמידים בכית )2
 וישבו על הרצפה.

 התאורה החשמלית.החלונות ייפתחו, ותכובה  )3
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 יש לסגור את הגז.פינות בישול בבמעבדות/ )4

 המורה ייקח עמו את יומן נוכחות התלמידים. )5

  

  קביעת דרכי הפינוי  ו.

המנהל יחליט על סדר הקדימויות בפינוי, על צירי הפינוי ועל 
המקומות שהתלמידים ירוכזו בהם לאחר הפינוי (שטחי 

 ו של המנהל:הכינוס). אלה הגורמים הקובעים בשיקולי

רם העיקרי בקביעת סדר זהו הגו מיקומו של המטען:  -
 צירי הפינוי.הקדימויות 

 כיתות אלה תפונינה ראשונות. הכיתות הסמוכות למטען:  -

 הצירים צריכים לענות על כמה דרישות: צירי הפינוי:  -

 עליהם להיות מרוחקים ככל האפשר מהחפץ החשוד.  -

טען, אלא מאחורי הם לא יהיו בקו ראייה עם המ  -
 מחסה  (ב"שטח מת").

הם יכללו מכשולים מעטים ככל האפשר, כגון ירידה   -
מפלסים, מעבר -מחלונות, מעבר גדרות, מעבר בין

 כבישים וכו'.

במוסד הפרוס על שטח גדול ייתכן שיפונה רק מבנה   -
 אחד, או רק אזור אחד, לקצה השני של המוסד.

יש לקבוע מראש  במסגרת התכנון של אבטחת המוסד  -
כמה שטחי כינוס אלטרנטיביים, שיהיו פועל יוצא 

 מצירי הפינוי ומשערי המוסד. 

תכנון הפינוי מפורט בתיק הביטחון המוסדי ומתורגל   -
  פעמיים בשנה.

 משימות לצוותי החירום  4.2.4

  יטיל עליהם המנהל את המשימות האלה:החירום עם הגיע צוותי 

ריקה בצירי הפינוי, לפתוח את על צוות הסורקים לבצע ס  א.
השערים ולסרוק את שטחי הכינוס שנקבעו לשם איתור 
מטענים נוספים. אחרי הפינוי תבוצע סריקת מבנה המוסד 

 כדי לוודא שלא נשארו בו אנשים. 
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 צוות הסדרנים יוצב ב"צמתים" להכוונת המתפנים.   ב.

לקבלת חבלן  בית הספר/תורן מבוגר בשעריוצב מאבטח   ג.
 שטרה ולהפנייתו אל מקום המטען.המ

 יופעלו רצים להעברת הודעות.  ד.

 .אם יש מעבר חצייהתוצבנה משמרות זהירות בדרכים   ה.

צוות העזרה הראשונה ילווה את הפינוי ויוצב בשטחי   ו.
  הכינוס. 

 הודעה על פינוי  4.2.5

תוך סריקת הצירים ושטחי הכינוס יודיע המנהל לכל הכיתות על 
ו/או  באמצעות מערכת כריזה, רמקול ניידי התחלת הפינו

  , צירי הפינוי ושטחי הכינוס.באמצעות רצים, בציון סדר הפינוי

  ביצוע הפינוי  4.2.6

כל מורה אחראי לפינוי הכיתה שהוא מלמד בה באותה עת,   א.
 ויהיה צמוד אליה בכל מהלך הפינוי.

רום ידאג להעברת כיתתו ימורה בעל תפקיד בצוותי הח  ב.
יותו של מורה בכיתה סמוכה או לאחריותו של מורה לאחר
 פנוי. 

בכל כיתה ייקבעו תלמידים אחראים שיצאו אחרונים   ג.
ויוודאו כי לא נותר תלמיד בכיתה. לכיתות הנמוכות יצורפו, 
במידת האפשר, תלמידי כיתות גבוהות שיסייעו למורים 
 בפינוי הכיתה (בבתי ספר יסודיים יסייעו בפינוי ובסריקות

 אנשי סגל מעובדי בית הספר).

יש לבצע סריקה של שטח הפינוי על ידי בעל תפקיד שנקבע   ד.
לכך מראש. על הסריקה להסתיים לפני הגעת התלמידים 

 לשטח הכינוס.

 התנועה למקום הכינוס תהיה בהליכה מהירה (לא בריצה).  ה.

בשעת חציית כבישים תוצבנה, מבין צוותי הכוננות, משמרות   ו.
 ת בדרכים לחסימת כבישים.זהירו

בהגיע הכיתה למקום הכינוס ירכז המורה את התלמידים,   ז.
יבדוק את נוכחותם בעזרת יומן הכיתה, וישתדל להרגיעם 

  ולהעסיקם במשחקי חברה.
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מספר התלמידים  על המורה ידווח למנהל על הגעת הכיתה,  ח.
אם יש  ,תלמידים שנפגעועל שהגיעו, על תלמידים חסרים ו

  ו.כאל

 סריקה נוספת  4.2.7

המנהל ישגר מבוגרים מתוך צוות הכוננות לסרוק את חדרי 
, את כיתות הלימוד, את הספרייה ואת שאר המבנים, םהשירותי

כדי לוודא שלא נותרו תלמידים או מבוגרים במבנים בבית 
  הספר.

 הגעת חבלן המשטרה  4.2.8

עם הגעת חבלן המשטרה הוא יופנה אל מקום החפץ החשוד, 
ותינתן לו העזרה הדרושה במידת הצורך ולפי בקשתו. החבלן 

  יטפל במטען לפי הוראות משטרת ישראל.

 החזרת התלמידים  4.2.9

לאחר גמר הטיפול במטען על ידי חבלן המשטרה תיערך, במידת 
הצורך ולפי קביעת המשטרה, סריקה יסודית בכל המוסד על ידי 

ר מהמשטרה כי אנשי המשטרה. רק לאחר הסריקה וקבלת אישו
המוסד נקי ממטענים יוחזרו התלמידים לכיתותיהם. התנועה 
בחזרה לכיתה תבוצע במסגרות כיתתיות, תוך נקיטת כל אמצעי 
הבטיחות הנדרשים (חציית כבישים, תנועה בטוחה ומסודרת). 

 לאחר ההגעה לכיתה יש לערוך מפקד נוכחות. 

על קומה, המורה ידווח להנהלת בית הספר על הגעת הכיתה למ
תלמידים על מספר התלמידים שהגיעו, על תלמידים חסרים ו

  אם יש כאלו. ,שנפגעו

 אחריות המנהל ורכז הביטחון  4.2.10

בפיקוחם, בהכוונתם  כל הפעולות שהוזכרו לעיל תבוצענה
  ובאחריותם של המנהל ורכז הביטחון במוסד.

  

  מציאת חפץ חשוד בזמן ההפסקה ופינוי המוסד  4.3

    יכלל  4.3.1

 נושא זה ישונן לכל העובדים והתלמידים במוסד.  א.
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נוי ממצב שבו ההפסקה בבית הספר שונה לגבי הפיזמן   ב.
  מכמה בחינות חשובות:התלמידים בכיתותיהם 

ידים מפוזרים בכל שטח בית הספר: בחצרות, התלמ  )1
 כיתות.במסדרונות, בחדרי המדרגות וב

 שורר רעש גדול במוסד ובחצרותיו.  )2

  יש תנועה רבה של תלמידים.  )3

דים, ונוצרים במצב זה אין פיקוח ישיר ושליטה על התלמי
  הוראות.קשיים בשליטה ובמתן 

  סדר הפעולות לאחר גילוי חפץ חשוד  4.3.2

  אלה הפעולות שיש לבצע מיד עם גילוי החפץ החשוד:  א.

 מקרבתאדם המזהה חפץ חשוד ירחיק את האנשים   )1
חורי מחסה, וישלח אדם נוסף מא בקרבתו ריישאהחפץ, 

 להודיע להנהלת בית הספר.

יסתייע באנשים נוספים לבידוד אזור החפץ המזהה   )2
 חשוד.

יש לפנות מיד את האזור שנתגלה בו החפץ החשוד,   )3
לבודדו ולהציב כמה מבוגרים שתפקידם למנוע 

 התקרבות למטען.

ל יש להודיע למשטרה על גילוי חפץ חשוד, על מיקומו וע  )4
  תיאורו (ככל האפשר).

  משלב זה יש לפעול כדלקמן:  ב.

בהישמע האות יעמדו ( מתן אזעקה, אות מוסכם  )1
 )התלמידים במקומם בשקט, ויחכו להוראות

לכל התלמידים להגיע  יה במערכת הכריזהמתן הנח  )2
על ידי בעל תפקיד  לשטח הפינוי שיוגדר בהנחיה

 ספרהמהנהלת בית 

של כל תלמיד/מורה לשטחי  הגעה עצמאית ומהירה  )3
 בית הספר הפינוי שהוגדרו על ידי הנהלת

הפעלת צוותי הסורקים והסדרנים לאיתור תלמידים   )4
ים או בכיתות הצמודות לחפץ בחצר, בחדרי השירות

החשוד
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 הגעת חבלן משטרה וטיפול בחפץ החשוד  )5

 – לאחר גמר הטיפול במטען על ידי חבלן המשטרה  )6
דית בכל המוסד על ידי אנשי סריקה יסו עריכת

רק , ובמידת הצורך ולפי קביעת המשטרה המשטרה
לאחר הסריקה וקבלת אישור מהמשטרה כי המוסד נקי 

התנועה החזרת התלמידים לכיתותיהם ( – ממטענים
בחזרה לכיתה תבוצע במסגרות כיתתיות, תוך נקיטת 

 חציית כבישים(כגון  כל אמצעי הבטיחות הנדרשים
 )במעבר חצייה

  נוכחות של כל התלמידים בחזרה לכיתה.הבדיקת   )7

  

ניסיון לפגיעה או פגיעה באוכלוסיית המוסד בנשק חם או קר או   4.4 
  השתלטות על המוסד

  כללי  4.4.1

נושא זה יובא לידיעת העובדים המבוגרים, ולפי קביעת   א.
המנהל גם לידיעת תלמידי הכיתות הגבוהות בבתי ספר על 

 יסודיים.

זה נדונים נוהלי התנהגות שמעצם מהותם אינם  בפרק  ב.
יכולים להיות מפורטים ואי אפשר לקבוע להם סדר פעולות 
מתוכנן. מובאים כאן אפוא רק כמה כללים, רעיונות וכיווני 

למקרה להיות מודעים להם  במוסד מחשבה שעל המבוגרים
שהמוסד ייקלע למצב המדובר. האנשים שיימצאו במקום 

ת, האילוצים והאפשרויות הם שיקבעו האירוע, הנסיבו
 במידה רבה את כללי ההתנהגות. 

התקפת מחבל או מחבלים וניסיון לפגוע באוכלוסיית המוסד או   4.4.2
  להשתלט על המוסד

  מטרות המחבלים בפעולה זו יכולות להיות אלה:  א.

 פגיעה באוכלוסיית המוסד על ידי נשק קר או חם.  -

 חטיפה למטרות מיקוח  -

 .הרג  -
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בעת התקפת מחבלים על המוסד אנו שואפים להשיג מטרות   ב.
  אלה:

 מניעת פגיעות או לפחות צמצום מספר הנפגעים  -

 מניעת השתלטות או הגבלת היקפה  -

  בני ערובה או לפחות צמצום מספרם. מניעת לקיחת  -

  כללי ההתנהגות  ג.

 יש להזעיק מיד את כוחות הביטחון.  )1

ל כוונת השתלטות או על נתקבלה הודעה מוקדמת ע  )2
יש לנסות לפנות את  –תנועה של מחבלים באזור המוסד 

המוסד בדרך שנבדקה. הפינוי יתבצע כשהתלמידים 
 מחולקים לקבוצות קטנות.

עם גילוי מחבלים בשטח המוסד עצמו יש למנוע את    )3
תנועתם ולהגביל את פעילותם ככל האפשר, וזאת בכל 

 ד.האמצעים העומדים לרשות המוס

אפשר למנוע פריצה למבנה המוסד על ידי חסימת   )4
 מעברים ודלתות באמצעות ריהוט כבד.

התלמידים המצויים בתוך המבנה ישכבו על הרצפה,   )5
 ומבוגר יצפה החוצה.

יש לנקוט כל אמצעי סביר שיגביל את תנועת המחבלים   )6
 וימנע תפיסת בני ערובה. 

להלן, "פתיחה  ד-כמפורט בייעשה שימוש בכלי הנשק ה  )7
 באש".

יש להשתדל להאריך את הזמן שבו יימצאו המחבלים   )8
מחוץ למבנה וללא בני ערובה, שכן ככל שנצליח בכך 

    יותר יגדל הסיכוי לחיסולם המהיר של המחבלים.

  פתיחה באש  ד.

חבלים במקרה של זיהוי ודאי, מעל לכל ספק, של מ  )1
יש  –ה ללא בני ערוב הנמצאים מחוץ לתחומי המוסד

 פתיחה באש.הלפתוח באש בהתאם להוראות 

במקרה של זיהוי ודאי, מעל לכל ספק, של מחבלים   )2
הנמצאים בתוך המוסד, ללא בני ערובה, המנסים 
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מותר לפתוח באש גם ללא  –להשתלט על המוסד   
 דמת.אזהרה מוק

כאשר מתברר ללא ספק שהמחבלים מנסים, תוך כדי   )3
ם או חלונות של חדרים ירי, לפרוץ דלתות, פתחי

מותר לפתוח באש גם ללא  שמצויים בהם אנשים,
 דמת.אזהרה מוק

לעיל מותרת  3-1-פתיחה באש לעבר מחבלים בהתאם ל  )4
רק כאשר מתברר בוודאות שמדובר במחבלים ושקרוב 

  לוודאי שלא ייפגעו אחרים.

אם הפתיחה באש עלולה, לדעתו של נושא הנשק, להביא   ה.
הרג המוני, יימנע נושא הנשק מפתיחה  לתגובה שתגרום

  באש.

  הימצאות במצב של בני ערובה  4.4.3

כאשר מצויים בידי המחבלים בני ערובה, אין לפתוח לעברם   א.
באש בשום מקרה. עם זאת, יש לנסות, בכל הדרכים 

 האפשריות, למנוע מהם לכידת בני ערובה נוספים. 
 י ערובה:להלן כללי ההתנהגות למצויים במצב של בנ  ב.

יש להישמע להוראות המחבלים ולמלא את מבוקשם   )1
 כדי לשמור על שלומם של בני הערובה.

על בני הערובה לנסות להתפרס על גזרה רחבה בחדר,   )2
מתוך מגמה להקשות על השמירה עליהם וכדי להקטין 

 את ההיפגעות במקרה של ירי.
יש לנסות "לקשור יחסים" עם המחבלים בשיחה   )3

"הצד האנושי" שבהם ובעזר ה, ובכך לנסות לעורר את 
 ואת אמונם.

במידת האפשר יש לנסות להשליך פתק מחלון בציון   )4
  הפרטים האלה:

 מספר המחבלים  -
 תיאור לבושם  -
 הנשק ואמצעי הלחימה שברשותם  -
  מיקום המחבלים  -

  מספר בני הערובה.  -
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יש להימנע מעמידה חשופה מול חלונות, כדי להימנע   )5
 היפגעות אפשרית מירי צלפים.מ

כאשר נשמע רעש ונראים או נשמעים כוחותינו   )6
המתקרבים, יש להימנע מלהגיב בצורה שתעורר את 

 תשומת לב המחבלים לכוחותינו.

ברגע הפריצה של כוחותינו, או בהישמע הוראה    )7
ברמקול מצד כוחותינו, על בני הערובה לשכב על הרצפה 

רחוק ככל האפשר ממקום וראשיהם בידיהם, וזאת 
 עמידתם של המחבלים.

מאבטח/שומר הנמצא מחוץ לתחום שבו המחבלים   )8
נמצאים בשלב הראשון לפני הגעת כוחות החילוץ ימנע 
כניסת אנשים לאזור שבו המחבלים נמצאים ובשלב 

  השני יפעל על פי הנחיות כוחות הביטחון.

  פיגוע של הרג  4.4.4

של הרג, יש למלט את התלמידים אם האירוע מזוהה כפיגוע   א.
 מהאזור המותקף.

בכל מקרה של זיהוי ודאי של אדם חמוש היורה ומנסה   ב.
לפגוע בתלמידים או בסגל ההוראה, יש להשתמש בכל 

  האמצעים כדי לפגוע בו ולנטרלו.

  

  זיהוי חשוד בקרבת מוסד החינוך  4.5

  כללי  4.5.1

י לסכל זיהוי מוקדם של חשודים בקרבת בית הספר עשו  א.
פיגועים בטרם התהוותם או לאתר איסוף מידע של היריב 

 ובכך לשבש תכנונים לביצוע פיגועים.

חשוד הוא אדם המשוטט בקרבת בית הספר ומעורר חשד   ב.
אצל  המאבטח/השומר/מורה/תלמיד, או אצל כל אדם אחר, 
שכוונתו לבצע פיגוע, כיוון שנתגלה אצלו סימן מחשיד 

  מהרשימה שלהלן.

  רשימת סימנים מחשידים  4.5.2

החשוד מגלה סימני התרגשות ועצבנות, או שהוא מזיע מעבר   א.
למקובל.
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 התנהגות החשוד חריגה, מוזרה ובלתי שגרתית.  ב.

החשוד מגלה סימני שיתוף פעולה וקיום קשר נסתר עם   ג.
 אנשים שונים על ידי רמזים ותנועות שהוא מפנה אליהם.

ואינה תואמת את אישיותו, או הופעתו של החשוד חריגה,   ד.
שלבושו אינו מתאים לעונת השנה ומעלה חשד שהוא מסתיר 

  אמצעי לחימה בחלקי הלבוש.

  סדר הפעולות עם איתור החשוד  4.5.3

יש להודיע על כך למנהל מוסד החינוך ובאמצעותו להזעיק   א.
את כוחות הביטחון/המשטרה למקום. במקרה חירום אפשר 

למוקד עירוני/פרטי, אם הוא  להשתמש בלחצן המצוקה
 קיים. 

 שומר ישמור על קשר עם החשוד. ההמאבטח/  ב.

ומר יתפוס עמדה טקטית שתאפשר שליטה על השהמאבטח/  ג.
החשוד ותיצור את העליונות המתאימה לתגובה מהירה כדי 

 לסכל את הפיגוע עם התהוותו.

יש למנוע את כניסתו של החשוד לתחום המוסד החינוכי עד   ד.
  דיקתו המלאה על ידי כוחות הביטחון.לב

  

  איתור כלי רכב חשוד בקרבת בית הספר  4.6

  כללי  4.6.1

איתור מוקדם של כלי רכב חשוד בקרבת בית הספר עשוי   א.
לסכל פיגוע הרסני של פיצוץ משאית/מכונית/אופנוע תופת 

 בקרבת בית הספר או בתוכו.

 אבטח/בעת סריקות הבוקר והסריקות במהלך היום של המ  ב.
השומר או של כל צוות הסורקים יש לתת את הדעת לכלי 

 רכב חשודים החונים בקרבת המוסד או בצמוד לכתליו.

מכונית חשודה היא מכונית שמופיע בה אחד מן הסימונים   ג.
המחשידים שלהלן ויש חשד, אפילו לכאורה, כי היא מכילה 

  אמצעי לחימה העומד להתפוצץ.
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  דיםרשימת סימנים מחשי  4.6.2

חשודים הקשורים למערכות כלי -מוליכי חשמל נוספים  א.
 הרכב

מתגים חשמליים נוסף לקיימים המופיעים בצורה מעוררת   ב.
 חשד

 נצרה/ות בכלי הרכב או בסביבתו  ג.

 קרעי סרטי בידוד  ד.

 שעון יד, שעון מעורר וטיימרים למיניהם  ה.

 חוטי תיל/חוטים מיותרים  ו.

 מאחור ומלפנים)לוחיות זיהוי לא זהות (  ז.

 העדר לוחיות זיהוי  ח.

 רכב גנוב סימני פריצה המעידים על כלי  ט.

פריטים/מכלים בתוך כלי הרכב שתכולתם דליקה (גז, דלק   י.
 וכו')

 רכב החונה בצורה לא הגיונית ומעוררת חשד  .יא

  רכב שקוע בגלל משקל כבד.  יב.

  סד החינוכיסדר הפעולות לאחר גילוי כלי רכב חשוד בקרבת המו  4.6.3

המאבטח או השומר או המנהל יבדוק את כלי הרכב בראייה   א.
 בלבד, לאיתור סימנים מחשידים ככל האפשר.

אם אי אפשר לשלול את אחד הסימנים, יש להתייחס לכלי   ב.
א מכיל אמצעי לחימה. אין לגעת כאילו הו הרכב החשוד

. הטיפול במכונית או לנסות לפתוח את פתחיו בכלי הרכב
יוזעק ייעשה אך ורק על ידי חבלן משטרה שודה החש

 למקום.

יש לפנות את הילדים ואת האנשים הסקרנים מקרבת כלי   ג.
הרכב ולבודד את דרכי הגישה אל הרחוב על ידי הצבת כמה 
אנשים (מאחורי מחסה) לעצירת עוברי אורח/תנועה/סקרנים 

 וכו'.

שוד במקביל יש למסור הודעה למשטרה לגבי כלי הרכב הח  ד.
  ולהדגיש את סיבת החשדות.
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במידת האפשר יש לפתוח את החלונות של כל המבנים   ה.
הסמוכים כדי לאפשר יציאות הדף במקרה של פיצוץ ולמזער 
נזקים. אם כלי הרכב בקרבת המבנה, יש לפנות את 
התלמידים מהכיתות הסמוכות לכיתות המרוחקות או 

 למרחב המוגן.

ייקבעו על ידי בית הספר תימסר הודעה גם לגורמים ש  ו.
 (קב"ט הרשות, המנהל, רכז הביטחון וכו').

את כלי הרכב  עבורובהגיע חבלן המשטרה למקום יש לזהות   ז.
 החשוד ולעזור לו במידת הצורך, לפי בקשתו.

 פינוי בית הספר יתבצע על פי שיקול דעתו של המנהל/  ח.
 הקב"ט/נציג המשטרה במקום, ויבוצע על פי נוהל הפינוי

  ובתרגולת הידועה, כמפורט לעיל.

  

  סדר הפעולות - ירי לעבר אוטובוס לא ממוגן (רגיל)   4.7

  ירי קאסם/מרגמה  4.7.1

 ה לשכב/לשבת על רצפת האוטובוס.יש לתת הנחי  א.

יש להמשיך את הנסיעה עד לטווח של  ק"מ אחד ממקום   ב.
האירוע ולעצור את הרכב בשולי הכביש, ללא הפרעה 

 לתנועה.

הדלתות ולהורות להם  דרך שתילהוציא את התלמידים  יש  ג.
 לשכב על הקרקע כשהידיים מגוננות על הראש.

 במקום שיש מחסה יש לשכב מאחוריו.  ד.

יש לדווח לגורמי הביטחון על האירוע ולציין את המיקום   ה.
 המדויק.

 יש לטפל בנפגעים.  ו.

  יש להמתין להנחיות גורמי הביטחון.  ז.

  /זריקת בקבוק תבערה/אבןירי נשק קל  4.7.2

 יש לתת הנחיה לשכב/לשבת על רצפת האוטובוס.  א.

 יש להמשיך את הנסיעה עד ליציאה מטווח הירי (ק"מ אחד).  ב.



   

 äôìçä– 59–5.3        òá÷ úåàøåä  
  

   'îò17  êåúî18  íéãåîò   âò ì"ëðî øæåç/2"ë ,(à)â  ,â"òùúä éøùúá9 ááåè÷åà ø2012 
    

 

79

יש לדווח לגורמי הביטחון על האירוע ולציין את המקום   ג.
 המדויק של הירי.

 יש לעצור את הרכב בשולי הכביש, ללא הפרעה לתנועה.  ד.

 פגעים ולפנותם לבית חולים.יש לטפל בנ  ה.

  יש להמתין להנחיות גורמי הביטחון.  ו.

  היפגעות אוטובוס ללא יכולת להמשיך בנסיעה  4.7.3

הדלתות ולהורות להם  יש להוציא את כל התלמידים משתי  א.
מ'  300-לתפוס מחסה בצד הכביש בשכיבה, במרחק של כ

 לפחות מהאוטובוס.

 יש לטפל בנפגעים.  ב.

  םלהמתין להנחייתלגורמי הביטחון ויש לדווח   ג.

  שרפה באוטובוס עקב פעילות פח"ע  4.7.4

יש להמשיך בנסיעה עד לטווח של ק"מ אחד ממקום האירוע   א.
 ולהפסיק את פעולת המזגן.

 יש לנפץ שמשות ולפתוח פתח חירום בגג האוטובוס.   ב.

 יש לדווח לגורמי הביטחון.  ג.

 וסעים.את הנ פנותיש לפתוח את הדלתות ול  ד.

 יש לטפל בנפגעים.  ה.

  גורמי הביטחון.של יש להמתין להנחיות   ו.

  

  סדר הפעולות -ירי לעבר אוטובוס מוגן ירי   4.8

  ירי קאסם/מרגמה  4.8.1

 יש להנחות את הנוסעים לשכב/לשבת על רצפת האוטובוס.  א.

יש להמשיך בנסיעה עד לטווח של  ק"מ אחד ממקום   ב.
 האירוע.

 י הביטחון.יש לדווח לגורמ  ג.

 יש לטפל בנפגעים.  ד.

  גורמי הביטחון.של יש להמתין להנחיות   ה.
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  ירי נשק קל /זריקת בקבוק תבערה/אבנים  4.8.2

 יש להנחות את הנוסעים לשכב/לשבת על רצפת האוטובוס.  א.

יש להמשיך בנסיעה עד לטווח של  ק"מ אחד ממקום   ב.
 האירוע.

המיקום המדויק של  יש לדווח לגורמי הביטחון ולציין את  ג.
 האירוע.

 יש לטפל בנפגעים.  ד.

  גורמי הביטחון.של יש להמתין להנחיות   ה.

  היפגעות האוטובוס ללא יכולת להמשיך בנסיעה  4.8.3

 יש להנחות את הנוסעים לשכב/לשבת על רצפת האוטובוס.  א.

 אין לפתוח את דלתות האוטובוס עד הגעת גורמי הביטחון.  ב.

 הביטחון. יש לדווח לגורמי  ג.

 יש לטפל בנפגעים.  ד.

  גורמי הביטחון.של יש להמתין להנחיות   ה.

  שרפה באוטובוס עקב פעילות פח"ע  4.8.4

יש להמשיך בנסיעה עד לטווח של ק"מ אחד ממקום האירוע   א.
 ולהפסיק את  פעולת המזגן.

יש לנפץ את השמשות העליונות ולפתוח פתח חירום בגג   ב.
 האוטובוס.

 לגורמי הביטחון.יש לדווח   ג.

 את הנוסעים. פנותיש לפתוח את הדלתות ול  ד.

 יש לטפל בנפגעים.  ה.

  גורמי הביטחון.של יש להמתין להנחיות   ו.
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

  ביטחון  5.3

תיק שטח  –נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3-60  
  במוסד החינוכי

  
  כללי    .1

ן תיק שטח למוסדות החינוך. מטרת על פי הנחיית משטרת ישראל יש להכי
תיק השטח היא לרכז נתונים רבים ככל האפשר כדי להעבירם בשעת הצורך 

 לכוחות הביטחון במקרה של אירוע ביטחוני ובטיחותי זה או אחר.

  

  ייעוד התיק    .2

של תיק השטח הוא לשמש בסיס נתונים עדכני של שטח המתקן/ בית  וייעוד
דרכי הגישה לצורך פעולות הצלה של גורמי  הספר המפרט את המבנים ואת

  הביטחון השונים.

 

 הנחיות כלליות    .3
 האחריות להכנת תיק השטח  3.1

ספרי, -האחריות להכנת תיק השטח היא של רכז הביטחון הבית  3.1.1
 בסיוע קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית.

י נתוני ינחה את הנהלת בית הספר במילו מוסדות החינוךקב"ט   3.1.2
 המבנים והשטח של המוסד החינוכי. ובצילוםתיק השטח 

 רשותי.ה מוסדות החינוךידי קב"ט  עלתיק השטח יאושר   3.1.3
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 מקום הימצאותו של תיק השטח  3.2

 /בארון אצל קב"ט הרשות.עותק אחד יימצא בכספת  3.2.1

עותק שני (זהה לראשון) יימצא במקום נגיש במוסד החינוך/בבית   3.2.2
 פר.הס

  עותק שלישי יימצא בתחנת המשטרה המקומית.  3.2.3

 

 עדכון תיק השטח  3.3

על קב"ט הרשות מוטלת האחריות לוודא שתיק השטח יעודכן על ידי 
בית הספר פעם אחת בשנה לפחות (הכנת תמונות נוספות, החלפת שמות 

  התלמידים לפי הכיתות, הכנסת תוספות כתוצאה מבנייה חדשה ועוד).

 

 המוסד החינוכי לקב"ט ולכוחות הביטחון סיוע  3.4

המוסד החינוכי יעדכן את הקב"ט המקומי בכל שינוי שחל   3.4.1
  במוסד החינוכי הקשור לתיק השטח.

  המוסד יסייע לכוחות הביטחון בעת התרחשות אירוע.  3.4.2



   

 äôìçä– 60–5.3        òá÷ úåàøåä  
  

   'îò3  êåúî18   íéãåîò    âò ì"ëðî øæåç/2"ë ,(à)â  ,â"òùúä éøùúá9 ááåè÷åà ø2012 
   

  

83

  תיק שטח במוסד החינוך

    __שם המוסד: ________________________________________________

    שם הרשות: __________________________________________________

   הכתובת: ____________________________________________________

    סמל המוסד: _________________________________________________

    מס' הטלפון של המוסד: _________________________________________

  ' הפקס': _________________________________________________מס
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  תוכן העניינים

מס' 
  סידורי

  הנושא

  הנחיות כלליות  .1
  תיאור כללי של המוסד החינוכי  .2

  רשימת התלמידים, המורים ועובדי המוסד החינוכי  .3
  תיאור המבנה/המבנים  .4

  שם המבנה  א. 
  סוג הבנייה  ב. 

  המבנהגודל   ג. 
  צורת המבנה  ד. 
  תכולת המבנה  ה. 
  מבנה המדרגות  ו. 

  כניסות  ז. 
  חלונות  ח. 
  מרפסות  ט. 

  מפתחות  .5

  טלפונים  .6
  עמודי טלפון בקרבת המוסד החינוכי  .7
  תאורה/מפסקי חשמל  .8
  המלצה למיקום אפשרי לתצפיות ולצלפים  .9

  המלצה למקומות אפשריים לחפ"ק  .10
  נקודת ציון (נ"צ) להנחתת מסוקים  .11
  דרכי גישה לאובייקט  .12
  המלצה למקומות מפגש לכוחות  .13

  המלצה למיקום מחסומים קרובים  .14
  מחסומים רחוקים  .15
  רשימת טלפונים של מנהלים ואחראים אחרים במוסד החינוכי  .16
  האחראים למבנה  .17

  רשימת נושאי נשק  .18
  במוסד החינוכי בזמנים שונים של היום גודל האוכלוסייה  .19
  רטוט כללי של המוסד החינוכיס  .20
  מפה עם סימון דרכי גישה עיקריות למוסד החינוכי  .21

  תמונות מייצגות מדגמיות  .22
  דף לעדכון שוטף של תיק השטח ולביקורת עליו  .23
  רטוטים הנדסייםס  24
  תצלומי וידיאו  .25
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  הנחיות כלליות    .1

  האחריות להכנת תיק השטח  א.  

בסיוע רכז  ,האחריות להכנת תיק השטח היא על מנהל בית הספר  *    
  .מוסדות החינוךספרי ובהנחיית קב"ט -ביתהביטחון ה

רשותי יסייע למנהל בית הספר במילוי נתוני  מוסדות החינוךקב"ט   *    
  תיק השטח ובצילום התמונות.

  מקום הימצאות תיק השטח  ב.  

  אחד יימצא בכספת/בארון אצל קב"ט הרשות.תיק שטח   *    

  תיק שטח שני (זהה לראשון) יימצא במקום נגיש במוסד  *    
  החינוך/בבית הספר.

  תיק שטח שלישי יימצא בתחנת המשטרה המקומית.  *    

  עדכון תיק השטח  ג.  

על רכז הביטחון הבית ספרי מוטלת האחריות לוודא את עדכון תיקי 
(הכנסת תמונות נוספות, החלפת שמות השטח פעם אחת בשנה לפחות 

  התלמידים לפי הכיתות, הכנסת תוספות כתוצאה מבנייה חדשה ועוד).

  סיוע המוסד החינוכי לקב"ט ולכוחות הביטחון  ד.  

המוסד החינוכי יעדכן את הקב"ט המקומי בכל שינוי שחל במוסד   *    
  החינוכי הקשור לתיק השטח.

  ת התרחשות אירוע.המוסד יסייע לכוחות הביטחון בע  *    

  

  תיאור כללי של המוסד החינוכי    .2

רשום באופן כללי (ובשורות שלפניך בלבד) את תיאור המוסד, אופיו, פריסת 
המבנים, מיקומו הכללי או כל עניין המחייב הסבר כתוב שאינו מוזכר בנתוני 

  הטבלאות שלהלן:

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  
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  רשימת התלמידים, המורים ועובדי המוסד החינוכי    .3

מידי המוסד החינוכי לפי שיבוצם יש לצרף לתיק השטח את רשימת כל תל  *
בכיתות (הכיתה ומספרה, שם פרטי ושם משפחה, כתובת בבית, טלפון 

  בבית).
  יש לצרף לתיק השטח את רשימת כל המורים ועובדי המנהלה.  *
  

  

  _____________ תאריך העדכון:   _____________מספר הכיתה:    __________הכיתה: 

  

מס' 

  סידורי

השם הפרטי 

  למידשל הת

שם המשפחה 

  של התלמיד
  כתובת התלמיד

מס' הטלפון הנייד של 

  הורי התלמיד

מס' 

הטלפון 

  בביתו

)1(            

)2(            

)3(            

)4(            

)5(            

)6(            

)7(            

)8(            

)9(            

)10(            

)11(            

)12(            

)13(            

)14(            

)15(            

)16(            

)17(            

)18(            

)19(            

)20(            
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  תיאור המבנה/המבנים    .4

כל הפרטים בסעיף זה מתייחסים למבנה אחד בתוך המוסד החינוכי. אם 
במוסד שלך יש יותר ממבנה אחד, עליך למלא את הפרטים של כל מבנה בדפים 

  נפרדים (כמו אלה שלפניך). 

  __________בשם, בכינוי מיוחד):___ לציין במספר, אפשרהמבנה (שם    (א)    
 ___________________________________________________________    

____________________________________________________________  

  שם האחראי (מי שימונה להיות האחראי על המבנה בשעת אירוע חירום): ________
___________________________________________________________  

  טרומית   c  סוג הבנייה  (ב)
c   בלוקים  
c   לבנים  
c   עץ  

  קומתי-חד   c  גודל המבנה  (ג)
c   קומתי-דו  
c   קומתי-תלת  
c   קומתי (מספר הקומות___________________)- רב  

  מרובע   c  צורת המבנה  (ד)
c   מלבני  
c   מוארך  
c   _ ?צורה שונה (איזו(________________________  

  חדר אחד   c  תכולת המבנה  (ה)
c   שני חדרים  
c   מוארך  
c   (_________________ ?כמה) מספר אחר של חדרים  

  מבנה גרמי  (ו)
  המדרגות           

  גרם מדרגות מספר ___________ מקום גרם  cא.  
  המדרגות ________ ברחוב _______________      
  cללא מעקה                 cדרגות עם מעקה   מ      

  גרם מדרגות מספר ___________ מקום גרם  cב.  
  המדרגות ________ ברחוב _______________      
  cללא מעקה                 cמדרגות עם מעקה         
  גרם מדרגות מספר ___________ מקום גרם  cג.  
  _______________ המדרגות ________ ברחוב      
  cללא מעקה                 cמדרגות עם מעקה         
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  כניסות  (ז)

מספר 

  סידורי
  הסוג

  המיקום

(ציין מראה מקום 

  מדויק ואת שם המבנה)

  תיאור

      כניסה ראשית  )1(

      כניסה אחורית  )2(

      כניסה דרך הגג  )3(

      כניסה מהמרתף  )4(

      כניסה דרך המקלט  )5(

      כניסה ממבנה שכן  )6(

      כניסות פנימיות  )7(

      מעלית  )8(

      כניסות אחרות  )9(

      כניסות אחרות  )10(
          

  
  חלונות  (ח)

  

מספר 

  סידורי
  הערות  הקומה  החדר  הסוג  הפריט

        זכוכית  חלונות  )1(

        פלסטיק    )2(

        cעם תריסים מעץ   סורגים  )3(

       cמפלסטיק     )4(

         cמברזל     )5(

       cמרשת     )6(

        cחלונות כפולים   חלונות  )7(

       cחלונות הזזה     )8(

          אחרים  )9(
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  מרפסות/פרוזדורים  (ט) 
  

  שם המבנה _______________________________________________
  

מספר 
  תיאור  המיקום  הסוג  סידורי

      מרפסת חיצונית  )1(

      פרוזדור חיצוני  )2(

      זדור פנימיפרו  )3(

      מרפסת פנימית  )4(

      מרפסת של גג המבנה  )5(

      מרפסות אחרות  )6(

  

  

  מפתחות    .5

יש להכין טבלת שליטה של מפתחות המפרטת את סוגי המפתחות השונים של 
  דלתות בית הספר ברמה של מספרי הקוד של המפתחות. 

  טבלת שליטה

  

חשוב מאוד לדעת איפה נמצאים מפתחות המוסד החינוכי (יש לרשום במדויק 
  את הפרטים בסעיף זה).

  

  סוג/קוד  דלתה  מבנהה  סוג המפתח

   88841 פלדלת  כניסה ראשית  1+2+3  מפתח מסטר

    כיתות לימוד  3+4+5  נדריציל

  88842/88843  כיתות לימוד  6+7  פלדלת 
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  מפתחות הדלתות נמצאים:

  

  
  טלפונים    .6

  יש לרשום את מיקום כל הטלפונים בתוך המוסד החינוכי (וגם בשלוחות):

  

מס' 
  סידורי

  הערות  במבנה  מס' הטלפון  המיקום

)1(          

)2(          

)3(          

)4(          

)5(          

)6(          

  

  
  טלפון בקרבת המוסד החינוכי עמודי    .7

  עמוד מס' ____________________מיקום ___________________  .1

  עמוד מס' ____________________מיקום ___________________  .2

  עמוד מס' ___________________מיקום ____________________  .3

  __עמוד מס' ____________________מיקום _________________  .4

______עמוד מס' ___________________מיקום ______________  .5

  מס' הטלפון  הכתובת  השם  

c   אצל השרת        

c   ל מנהל המוסד החינוכיאצ        

c   אצל המזכירה        

c   אצל גורמים אחרים        
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  תאורה/מפסקי חשמל    .8

חשוב מאוד לרשום נתונים על מיקום מפסקי החשמל הראשיים והמשניים 
  –) של לעיל 5-4 (ראה

  ___________________________________   התאורה ההיקפית  .1

  ____________________________________  התאורה הפנימית  .2

  _______________התאורה החיצונית _______________________  .3

   המפסק הראשי ________________________________________  .4

  מפסקים אחרים ________________________________________  .5

   א)      _______________________________________________

    _____________________________________________ב)      __

  _______________________________________________    ג)

  
  
  המלצה למיקום אפשרי לתצפיות ולצלפים    .9

  ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות:

  

מספר 
  סידורי

  דרך הגישה  תיאור המקום  המבנה
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  צה למקומות אפשריים לחפ"ק (התמקמויות חבורת הפיקודהמל    .10
  הקדמית, המשטרה וצה"ל)

  ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות:  

  
מספר 
  סידורי

  מס' הטלפון  דרך הגישה  המיקום

        
        
        
        

    

  
  נקודת ציון (נ"צ) להנחתת מסוקים    .11

  ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך:  

  

מספר 
  ידוריס

מיקום מדויק  -נ"צ 
  ביותר

  דרך הגישה  תיאור המקום

        
        
        
        

  
  

  )4דרכי גישה לאובייקט (למבנה או למבנים שבסעיף     .12

  ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך:  

  מרחוב ______________________________________________  .1  

    _________________מרחוב _____________________________  .2  

    מרחוב ______________________________________________  .3  

    דרך בשדה ___________________________________________  .4  

  דרך אחרת ___________________________________________  .5  
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  המלצה למקומות מפגש לכוחות    .13

על הקב"ט להכין מראש מקומות  ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך.
  מוסתרים, גדולים דיים ומתוכננים מראש לקליטת כוחות:

מספר 
  סידורי

  דרך הגישה  תיאור המקום  המקום

        
        
        
        

  
  

  המלצה למיקום מחסומים קרובים    .14

ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך. יש לרשום במדויק מיקום מחסומים 
מפה  – 21י. יש לעדכן סעיף זה בסימונים שבסעיף קרובים למוסד החינוכ

  לסימון דרכי גישה עיקריות למוסד:

מספר 
  סידורי

  דרך הגישה  תיאור המקום  המקום

        
        
        
        

    

  המלצה למיקום מחסומים רחוקים    .15

לרשום במדויק את סימון המחסומים ימולא על ידי קב"ט מוסדות החינוך. יש 
  להלן: 21כמפורט בסעיף ולסמנם גם במפה, 

  
מספר 
  סידורי

  דרך הגישה  תיאור המקום  המקום
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  רשימת טלפונים של מנהלים ואחראים אחרים במוסד החינוכי    .16

  יש לרשום את כל בעלי התפקידים החיוניים במוסד החינוכי:  

  

מספר 
  סידורי

  התפקיד
טלפון מס' ה  מס' הטלפון

  ניידה
  הערות

  בבית  בודהבע

          מנהל ביה"ס  )1(

          סגן המנהל  )2(

          עוזר המנהל  )3(

          רכז הביטחון  )4(

          מזכירה  )5(

          מזכירה  )6(

          מזכירה  )7(

          רכז שכבה  )8(

          רכז שכבה  )9(

          רכז שכבה  )10(

          רכז שכבה  )11(

)12(            

)13(            

  

  האחראים למבנה    .17

לכל מבנה ימונה אחראי. צורך זה נובע מהמרחקים בין מבנה למבנה ומקשיי 
  השליטה הנובעים מכך. טבלה זו מיועדת למטרות עדכון ושליטה:

  

מספר 
  סידורי

  טלפון נייד  התפקיד  שם האחראי  הקומה  שם המבנה
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  נשק במוסד החינוכירשימת נושאי ה    .18

את כל נושאי הנשק במוסד החינוכי (נשק פרטי,  ירשום רכז הביטחוןבטבלה 
  נשק הרשות ונשק של משרד החינוך):

  
  

  גודל האוכלוסייה (מספר התלמידים, המורים ועובדי המנהלה)    .19
  במוסד החינוכי בזמנים שונים של היום

  בוקר (משעה) __________________   סה"כ אוכלוסייה __________________

  צהריים (משעה) ________________   סה"כ אוכלוסייה __________________

  ה) ________________    סה"כ אוכלוסייה __________________אחה"צ (משע

  ערב (עד שעה) _________________     סה"כ אוכלוסייה __________________

  

  סרטוט כללי של המוסד החינוכי    .20

(בגודל של דף שכפול סיש להכין   א. רטוט של המוסד החינוכי על דף לבן 
  רגיל).

נית לדיווח על הפרטים העיקריים הנמצאים רטוט זה ישמש מפה ראשוס  ב.
  במוסד החינוכי.

מספר 
  השם הפרטי  התפקיד  סידורי

שם 
  הערות  סוג הנשק  המשפחה

)1(            

)2(            

)3(            

)4(            

)5(            

)6(            

)7(            

)8(            

)9(            

)10(            
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  –רטוט זה יש לסמן סב  ג.

  את כל המבנים של בית הספר;    -

  את חצרות בית הספר ואת מגרשי הספורט;    -

  את גדרות בית הספר;    -

  שערים.    -

  כן יש להדגיש קירות חיצוניים של מבנים.   

, עם ציון מרחקים וקנה מידה של רטוט צריך להיות ברור ופשוטסה  ד.
  רטוט.סה

  צ). hיש לסמן את הצפון במקום בולט וברור (סימונו   ה.

  . - X - - - X - X - - - X - - - Xגדר על סוגיה תופיע בשרטוט בסימון כזה:   ו.

  ;   cשער להולכי רגל יסומן כך:     ז.

  .  c   cשער לרכב יסומן כך:   

  

  ה עיקריות למוסדמפה עם סימון דרכי גיש    .21

מפת הרשות המקומית או  מפה שלקב"ט הרשות יספק לבית הספר   א.
דרכים. על המפה יש לסמן דרכי גישה עיקריות, את מיקום המוסד 

  החינוכי, נקודות תצפית אפשריות, מיקום מחסומים ושטחי כינוס ועוד.

  המפה תקופל לגודל של נייר שכפול, ותונח בתוך כיס ניילון.  ב.

  

  תמונות מייצגות מדגמיות    .22

  יש לדאוג לצילום תמונות המוסד החינוכי בפילם צבעוני.  א.

חשוב לצלם רק את התמונות ההכרחיות ולסמן בכל אחת את תאריך   ב.
  הצילום.

את התמונות יש להכניס לשקית ניילון, ובצד התמונה יהיה הסבר מילולי   ג.
  קצר. 

  מומלץ לצלם:  

  שערי כניסה ויציאה;    -

  דלתות ראשיות;    -
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  דוגמה של דלת אחת מכל סוג במוסד החינוכי;    -

  דוגמה של חלון אחד מכל סוג במוסד החינוכי;    -

  כיווני הרוחות; 4-מראה כללי מ    -

  פתחי חירום;    -

  דוגמה של נעילות ובריחים בדלתות ובחלונות.    -

  

  דף לעדכון שוטף של תיק השטח ולביקורת עליו    .23

את פרטי הנתונים של תיק השטח פעם בשנה (מבנים  ז הביטחון יבדוקרכ
  חדשים שנוספו, גינון חדש, תלמידים שיצאו ונכנסו ועוד).

  

  דוגמה לדף עדכון

  ביקורת ועדכון בתיק השטח

  

    אני מאשר שתיק השטח ונתוניו נבדקו בתאריך _____________________  .1

  _____________________________________________________  הערות:

  שם הקב"ט: _______________________ חתימה: ___________________

    שם המנהל: _______________________

  

חתימה: _______________________                                                                     
    

    דקו בתאריך _____________________אני מאשר שתיק השטח ונתוניו נב  .2

  _____________________________________________________  הערות:

  שם הקב"ט: _______________________ חתימה: ___________________

    שם המנהל: _______________________

  

חתימה: _______________________                                                                     
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  סרטוטים הנדסיים    .24

רטוטים הנדסיים של כל מבנה במוסד חינוכי הם חיוניים ביותר לתיק ס  א.
  השטח; איתורם ביחידה להנדסה ברשות יסייע רבות לכוחות הביטחון.

רטוטים, יכין המוסד סאם אי אפשר בשום פנים ואופן להשיג את ה  ב.
  כל קומה, בכל מבנה.רטוטים של ס

בסיוע קב"ט  רטוטים פנימיים של כל מבנה ומבנה במוסדסיש להכין   ג.
  .הרשות

  

  תצלומי וידיאו    .25

הכנת תצלומי וידיאו הממחישים חזותית את המוסד החינוכי היא בחזקת   א.
  המלצה בלבד.

   -אם מכינים תצלום וידיאו, מומלץ   ב.

  להתייעץ עם בעלי מקצוע;  )1

  ץ עם אגף הביטחון במשרד החינוך;להתייע  )2

להכין סרט שיהיה בו מרב המידע (מומלץ שסרט הווידיאו יהיה   )3
  דקות); 15עד  10-באורך של לא יותר מ

להכין כמה קטעים המציגים את מיקום בית הספר בתצלום מפת   )4
  האזור הקרוב;

  להכין הסבר מילולי בקלטת.  )5
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

  יטחוןב  5.3

אבטחת  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3-61  
  פנימיות/כפרי נוער

  כללי    .1

על פי הנחיות ט את סדרי אבטחת המוסד הפנימייתי זה מפרסעיף   1.1
משטרת ישראל ומשרד החינוך ומשלים את הנאמר על אבטחת מוסדות 

  חינוך בסעיפים האחרים.

טחת המוסד הפנימייתי הסעיף עוסק בעקרונות התכנון והביצוע של אב  1.2
  שעות היממה. 24ופעילותו במשך 

  הסעיף אינו עוסק בסדרי אבטחת המוסד כיישוב בעת מלחמה.  1.3

  הסעיף אינו מתייחס לפעילויות הקשורות באבטחת הרכוש.  1.4

כל ההוראות ונוהלי הביטחון בחוזר זה חלים גם על בתי הספר   1.5
  הפנימייתיים.

יש לראות כמסגרת כוללת שיש לפעול לפיה את כל הנאמר בסעיף זה   1.6
תוך כדי התאמתה לתנאים, לצרכים ולנסיבות של כל מוסד ומוסד. 

להוסיף גם  רשאי וצריך כל רכז ביטחון בפנימייהכנון האבטחה בת
  נושאים שלא הובאו בסעיף זה.

  

  סוגי פנימיות    .2

אינו מפרט להלן אפיון הפנימיות לפי חלוקה לארבעה סוגים שונים (אפיון זה 
  את כלל הפנימיות לגוניהן השונים, אלא את העיקריות שבהן):

  בתי ספר חקלאיים פנימייתיים  2.1

מוסדות אלו נמצאים, רובם ככולם, במגזר הכפרי. רובם מוגדרים   2.1.1
כיישובי הגמ"ר (התגוננות מרחבית), על כל המשתמע מכך, והם 
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חראים בשטח נית לגורמי הביטחון האכפופים מבחינה ביטחו  
   .הן בביטחון השוטף והן לעת חירום (משמר הגבול וצה"ל)

  –במוסדות אלו קיימים   2.1.2

 מבני בתי הספר;  -

 מבני המגורים (הפנימיות) של התלמידים;  -

 מבני המגורים של המשפחות;  -

 מבני משק ומבני שירות שונים;  -

 שטחים חקלאיים שונים (מטעים, כרמים, גידולי ירק, פלחה  -
  וכו').

  

  בתי ספר פנימייתים מחוץ לתחום היישוב  2.2

מוסדות אלו נמצאים בעיקר במגזר הכפרי, אולם קיימים   2.2.1
מוסדות כאלו גם במגזר העירוני, והמאפיין אותם הוא היותם 

  יחידה קומפקטית אחת.

  –במוסדות אלו קיימים   2.2.2

 מבני בתי הספר;  -

 מבני המגורים של התלמידים;  -

 המגורים של המשפחות; מבני  -

  מבני שירותים שונים.  -

  

  בתי ספר פנימייתים בתחום היישוב  2.3

מוסדות אלו נמצאים בתחום האזור הבנוי של היישוב (עיר,   2.3.1
  מועצה מקומית, קיבוץ וכו') או בצמוד ליישוב.

רוב המוסדות הם יחידה קומפקטית אחת, הכוללת את מבנה בית   2.3.2
  תלמידים ואת מבני השירותים השונים.הספר, את מגורי ה

יש מוסדות פנימייתים בתחום יישוב שאינם יחידה קומפקטית   2.3.3
באותו נמצאים אינם מבני בית הספר והפנימיות ובהם  אחת,
  ביישוב. מקום
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  פנימיות ללא מוסד חינוך (בית ספר)  2.4

ם במוסדות אלו יש פנימייה, מגורי משפחות ומבני שירותים שונים, וה
סמוכים ליישוב או בתוכו, ותלמידיהם לומדים בבתי הספר באזור 

  (בדומה לפנימיות של המפעל להכשרת ילדי ישראל).

  
  

  אבטחת המוסד הפנימייתי    .3

  כללי  3.1

האחריות ליישום הנחיות משטרת ישראל ומשרד החינוך   3.1.1
לאבטחת המוסד הפנימייתי על מרכיביו השונים מוטלת על מנהל 

  וסד.הכפר/המ

המנהל פועל בכל הנוגע לנושאי אבטחת המוסד הפנימייתי   3.1.2
 בהתאם להוראות משרדנו ולהנחיית קב"ט הרשות המקומית/
קב"ט המחוז הגיאוגרפי/קב"ט החינוך ההתיישבותי במשרד 
וגורמי הביטחון המקומיים האחרים (משטרת ישראל, מג"ב 

  וצה"ל).

ל בהפעלת מערך אבטחת אלה בעלי התפקידים המסייעים למנה  3.1.3
  המוסד, כל אחד בתחום אחריותו:

 מנהל בית הספר  -

 רכז הביטחון, הבטיחות והחירום בבית הספר   -

  רכז הביטחון הפנימייתי.  -

מתושבי המקום, שיעבור השתלמות  רכז ביטחון לפנימייהחובה למנות 
  ייעודית במסגרת המינהל לחינוך התיישבותי כהכשרה לקראת התפקיד.

במוסדות חינוך פנימייתים מבודדים, שאינם בתוך יישוב,   3.1.4
קיימת אפשרות למינוי רכז ביטחון המוסד (קב"ט) בהיקף 

 משרה שנקבע על ידי המינהל לחינוך התיישבותי.

מנהל הכפר יקיים ועדת ביטחון בראשותו, ובה יהיו חברים בעלי   3.1.5
, רכז התפקידים האלה: מנהל הכפר, רכז הביטחון הפנימייתי

הביטחון בבית הספר ומנהל הפנימייה. תפקידי הוועדה יהיו: 
תיאום נושאי הביטחון השוטף שבכפר/בפנימייה/בבית הספר; 
מציאת פתרונות לבעיות הנוצרות בקשר למימוש סוגיות 
האבטחה השונות בכפר כפי שהן מפורטות בסעיף זה או
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; טיפול בפקודות הקבע של הכפר שאושרו על ידי נציגי הביטחון  
 בבעיות ביטחון באירועים, בתערוכות, באירועי במה וכו'.

באחריות  משרד החינוך הן הפנימיות המפוקחות על ידי  3.1.6
של קב"טי הרשויות  םבהנחיית ישראלשל משטרת ביטחונית 

יוודא קיום אבטחה תי (קב"טי מוסדות החינוך). הקב"ט הרשו
תם של מרכיבי ש' ביממה יאכוף את הימצאותם ואת תקינו 24

, יאשר את תכניות האבטחה של הפנימייה ההביטחון בפנימיי
קיום תרגילים בפנימייה. על מנהלי מוסדות החינוך  אויווד

הפנימייתיים למלא אחר הנחיותיו של קב"ט הרשות בנוגע 
 לסדרי הביטחון הפנימייתיים. 

מנהל הפנימייה מחויב לוודא שכל עובד המיועד לעבוד   3.1.7
יה, כולל מאבטח קבוע/מחליף/זמני, יציג אישור על בפנימי

 היעדר רישום עברות מין ממשטרת ישראל.

לא יוצב מאבטח קבוע/זמני/מחליף ללא בדיקה של המנהל/רכז   3.1.8
הביטחון על כשירותו כמאבטח מוסדות החינוך, כולל קבלת 

 אישור על היעדר רישום עברות מין.

על ידי חברת האבטחה המספקת כל מאבטחי הפנימייה יועסקו   3.1.9
שירותים באותה רשות מקומית, גם אם המימון הוא ישירות על 
ידי הפנימייה. חריגים מהנחיה זו יועסקו באישור קב"ט המינהל 

 לחינוך התיישבותי.

האבטחה בפנימייה על ידי מאבטח מוסדות החינוך תתבצע   3.1.10
  ה. כאשר יש בפנימייה תלמידים, מהתלמיד הראשון ומעל

  

  מטרת האבטחה  3.2

שמירה על שלומם, על ביטחונם ועל בטיחותם של תלמידי המוסד ושל 
האוכלוסייה הבוגרת השוהה והמתגוררת בתוכו, בשטח בית הספר, 
בחצרותיו, במתקניו, בשטחי החקלאות ובכל אתר שבו מתקיימת 

  פעילות לימודית, חינוכית, חברתית ומשקית.
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  כללי האבטחה במוסד  3.3

  כללי  3.3.1

    – האבטחה במוסד הפנימייתי תתבסס על

בכל  מוסדות החינוךמערך אבטחה חמושה של מאבטחי   א.
שעות היממה, באותם אתרים ששוהים בהם באותה עת 

 תלמידים, מורים, עובדי המוסד ותושביו;

מערך אמצעי ביטחון פיזיים וארגוניים, ובכלל זה גדרות,   ב.
 יזה, מוקדי חירום וכו';שערים, אמצעי קשר, מערכות כר

שילוב נושאי נשק במוסד החינוכי בזמן הלימודים, שילוב   ג.
חלק מהאוכלוסייה הבוגרת המתגוררת במוסד ככיתות 
כוננות, וכן שילוב נושאי הנשק האלה במערך האבטחה 

      החמושה.

  

  שיטת האבטחה  3.3.2

  כללי  א.

 אבטחה היקפית של המוסד  -

 מוסד במשך כל היממהפיקוח ובקרה על הנכנסים ל  -

אבטחת מבני בית הספר בעת שהותם של התלמידים   -
 בהם, כמפורט בחוזר זה (תוך התאמתם לצורכי המוסד)

אבטחת מגורי התלמידים ומגורי המשפחות אבטחת   -
מתקנים שונים אשר התלמידים שוהים בהם (לדוגמה: 

 חדר האוכל, הרפתות, הלולים, החממות וכו')

בפעילות שגרתית חקלאית, בעת אבטחת התלמידים   -
  שהותם בשדות ובמטעים, מחוץ לשטח המגודר.

  השיטה  ב.

  אבטחה חמושה  )1

  כללי  א)

על פי הנחיית משטרת ישראל יש לקיים מערך 
 מוסדות החינוךאבטחה חמושה של מאבטחי 

במשך כל שעות היממה על פי תקני אבטחה 
 סדירים ומאושרים, וזאת על סמך ההוראות
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להלן וכן על סמך הנחיות הקב"טים המפורטות 
  ורשויות הביטחון.

  אבטחת השער  ב)

שעות ביממה  24אבטחה בשער הראשי במשך 
אלה  מוסדות החינוך;תיעשה על ידי מאבטח 

  חובותיו:

עליו לבדוק את הרכבים הנכנסים לשטח  )1(
  הפנימייה.

עליו לבדוק את הולכי הרגל הנכנסים לשטח  )2(
  הפנימייה.

מוש לתצפית, להרתעה, עליו לשמש כוח אדם ח )3(
  להתראה ולאבטחה.

  עליו לשמש מרכז שליטה ובקרה של הפנימייה.  )4(

  פטרול לילה  ג)

בבוקר  6בלילה עד  10סיור רכוב/רגלי בין השעות 
במוסדות פנימייתיים אחד.  ייעשה על ידי מאבטח

רגלי/רכבי זה נוסף  מחוץ ליישוב מתחייב סיור
בתוך לאבטחה בשער. במוסדות פנימייתיים 

היישוב יצא מאבטח השער בלילה לביצוע הסריקות 
ברחבי הפנימייה תוך הקפדה על נעילת השער בעת 
הסיור. ביצוע סריקות בתוך שטח הפנימייה ייעשה 

  תוך מתן דגש מיוחד לאזור מגורי החניכים.

 מאבטח מוסדות חינוך בבית הספר  ד)

בפנימיות שיש בתחומן בית ספר אזורי יוצב   )1(
משטרת ישראל בשעות  וסף במימון מאבטח נ

  הלימודים הפורמאליות.

בפנימיות שבהן שער הכניסה לבית הספר הוא   )2(
גם שער הכניסה לפנימייה יוצב מאבטח 
הממומן על ידי משטרת ישראל אלא אם קצין 

 האבטחה המשטרתי הורה אחרת.
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  כיתת כוננות  ה)

בכל פנימייה מחוץ לתחום היישוב תופעל כיתת 
מתושבי המקום, וכן תופעל כיתת כוננות של  כוננות

חברת האבטחה במצב חירום, על פי קריאת מצוקה 
(יש לעגן את קיום כיתת הכוננות הזו בחוזי 

  ההתקשרות עם חברות השמירה).

  אבטחה סביבתית  ו)

תקוים אבטחה סביבתית של משטרת ישראל 
באמצעות ניידות מוסדות החינוך של משטרת 

סיורי מג"ב במועצות ישראל או באמצעות 
  האזוריות.

  

  אמצעים טכניים  3.4

  גדרות  3.4.1

יב למוסד הפנימייתי להתקין גדר תקנית מסב על הבעלותחובה 
שוב יש להתקין גם יבפנימיות שמחוץ לתחום הי על כל מתקניו.

  מערכת תאורה היקפית ודרך סיור לרכב.

  שערים  3.4.2

מומלץ שער למוסד הפנימייתי יהיה שער מרכזי ראשי;   א.
חשמלי תקני בפנימיות מחוץ לשטח המיושב. השימוש בשער 
החשמלי יתבצע לאורך כל היממה, למעט שעת כניסה 
ויציאה של המורים והסגל בזמן הלימודים; בזמן זה ייעשה 

  שימוש במחסום עולה/יורד .

  בצמוד לשער המוסד יהיה ביתן שומר.  ב.

שפש להולכי רגל. בקרבת הביתן, ליד השער המרכזי, יהיה פ  ג.
כמו כן יהיו שערים נוספים ביציאות לשטחים חקלאיים 
(יציאות לעבודה בשדות ויציאות חירום)  שייפתחו בעת 

  הצורך.

  מערכת כריזה  3.4.3

בבית הספר תהיה מערכת כריזה המתאימה לתקני משרד   א.
  החינוך במוסד החינוכי.
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תן מענה במוסד הפנימייתי תהיה מערכת כריזה מרכזית שתי  ב.
לכל שטחי המוסד, ובכלל זה בית הספר, חדר האוכל, מגורי 
החניכים, מגורי תושבים ועוד. מומלצת התקנת מערכת 

  "חכמה" להפעלה מכמה מוקדים על ידי טלפון חירום.

  מערכת קשר  3.4.4

  קשר פנימי  א.

מומלץ שלמוסד הפנימייתי יהיה מערך קשר אלחוטי   )1
מר, לשומרים ולרכב מוסדי לקב"ט, לביתן השו-פנים

 הסיור.

מערכת הקשר תחובר לרשת קשר של חברת   )2
             השמירה/המאבטחים.

  קשר חוץ  ב.

מומלץ חיבור מערכת הקשר הפנימית למערכת הקשר   )1
 של הרשות המקומית (אם קיימת מערכת כזו).

במוסדות מחוץ ליישוב העירוני מומלץ לקבל קשר   )2
 כו'.למוקד צבאי/משטרתי/ של מג"ב ו

לחצני המצוקה במוסד יחוברו לרשת מוקד עירוני/   )3
  פרטי/חברת אבטחה לאזעקת חירום.

  

  נשק במוסדות חינוך  3.5

מומלץ להקים מחסן נשק (נשק משטרתי, צבאי, מוסדי)/"מפעל   3.5.1
ראוי" בכל הפנימיות שיש בהן קב"ט או רב"ש (רכז ביטחון 

ולתושבי  שוטף) לצורך חלוקה לעובדים, לעובדי ההוראה
 הפנימייה בשעת חירום.

במוסדות פנימייתים שאין בהם "מפעל ראוי"/מחסן נשק יצייד   3.5.2
קב"ט הרשות את כיתת הכוננות במקום בנשק (על פי הנוהל 
לניפוק נשק לעובדי הוראה, ובכלל זה חימוש, תדרוך, אימון, 

  וכו'). שנתי-רענון חד

ההוראה במוסד החינוכי  בזמן הלימודים יצוידו המורים/עובדי  3.5.3
 בנשק. 

במוסדות פנימייתים חקלאיים מומלץ לשאת נשק גם בעת יציאה   3.5.4
לשטח חקלאי מחוץ לשער המוסד (במצב של הגברת הכוננות כל 
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יציאה מחוץ לשטח המגודר לצורכי העבודה בשטח החקלאי   
  מחייבת אבטחה חמושה).

  

ל את ראשי הפרקים תכנית האבטחה בתוך השטח הפנימייתי תכלו  3.6
  האלה:

  ריכוז נתונים כללי  3.6.1

  עיקרי שיטת האבטחה במקום -שיטת האבטחה   3.6.2

  פירוט שיטת האבטחה  3.6.3

 אבטחה חמושה  א.

 אמצעים טכניים  ב.

 חימוש  ג.

  טבלת כוחות ומשימות  ד.

  "כוחות ומשימות" -הגדרת מבצעי פעולות האבטחה   3.6.4

  מאבטחים בשכר  3.6.5

  גרים תושבי המקום הנושאים נשקמבו  3.6.6

  תלמידי הכיתות הגבוהות  3.6.7

  עובדי המוסד, מוריו ומדריכיו  3.6.8

  כוחות נוספים (צבא, משטרה, מג"ב).  3.6.9

סדרי הפיקוח השוטף על מבצעי פעולות האבטחה ועל הכוחות   3.6.10
  הנוספים

  נוהלי אבטחה ספציפיים  3.6.11

ד כולו) תוך התייחסות סדרי אבטחת בית הספר (לא המוס  א.
לאבטחה פיזית, למאבטחים, לסריקות, לפינוי המוסד וכו', 

 עד 5.3-57 כמפורט בנוהלי הביטחון בחוזר זה, בסעיפים
5.3-61  

סדרי אבטחת שער בית הספר/שער המוסד: סדרי ביקורת   ב.
על הנכנסים ברגל וברכב, סדרי כניסת תושבי המוסד אם 

  שעות הלילה)וכאשר השער נעול (בדרך כלל ב
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  של מגורי התלמידיםושעות האבטחה סדרי האבטחה   ג.

מתקני המוסד השונים בעת שהיית האבטחה של סדרי   ד.
  התלמידים בהם

סדרי אבטחת התלמידים בשטחים חקלאיים (התלמידים    ה.
המפוזרים בשטח יעבדו בקבוצות; יש לקיים נוכחות  

כן לקיים  מבוגרים בשטח, רצוי חמושים ומצוידים בקשר, ו
  פיקוח בתדירות גבוהה ככל האפשר על התלמידים)

  קשר ושליטה  3.6.12

  פירוט אמצעי הקשר הקיימים במוסד  א.

  יישובי וחיצוני-קשר טלפוני פנים  )1

  קשר אלחוטי עם גורמי חוץ  )2

מוסדי תוך פירוט (במרשם הקשר) -קשר אלחוטי פנים  )3
ם של סוגי המכשירים (סטטי, נייד ונישא), האנשי

שמכשירי הקשר נמצאים בידיהם וסדרי הקשר עם 
היוצאים לפעילות מחוץ למוסד בבתי הספר 

  החקלאיים

מוקד הקשר בכל שעות היממה, האנשים שאפשר   )4
לפנות אליהם בעת הצורך או בעת אירוע (קצין תורן 

  במוסד)

סדרי הפעלת מערכת הכריזה הסטטית וההפעלה בעת   ב.
  ידיםהכריזה הניהצורך של מכשירי 

  צוותי חירום  3.6.13

  כיתת כוננות חמושה על בסיס סגל הפנימייה   א.

  רכב פינוי , כולל עזרה ראשונה  ב.

הסדרים והנהלים להפעלתו ולאחזקת הנשק  –מחסן הנשק   3.6.14
  בשגרה ובחירום

 הוראות פתיחה באש.   3.6.15
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 בפנימייה נוהל הדיווח על אירוע חירום/חריג    .4
  הגדרה   4.1

ע חירום/חריג הוא מקרה ביטחוני/בטיחותי/התנהגותי שאירע אירו
במוסד חינוכי  לתלמיד/למורה/לעובד מוסד חינוכי בשעות הלימודים 

 – ספרית וטיולים ופעילות קיץ-בית-לרבות פעילות חוץ –ולאחריהן 
אשר חורג מהשגרה, וכן כל מקרה של פציעת תלמיד/עובד מוסד חינוכי 

  .ם ושל היעדרות תלמיד ממוסד החינוך ומביתושפונה ואושפז בבית חולי

  

  מיידי בטלפון -דיווח ראשוני   4.2

 טלפונימיד עם היוודע דבר האירוע  יועבר על ידי מנהל הפנימייה דוח 
. לקב"ט המינהל לחינוך התיישבותי ולמפקח הממונה על הפנימייה

קב"ט המינהל לחינוך התיישבותי ידווח טלפונית לממונה באגף 
ולקב"ט הרשות על פרטי האירוע  נטיוולקב"ט המחוז הרל ,ןהביטחו

   הידועים לו.

  

 אלה הפרטים שייכללו בדוח על אירועים ביטחוניים שמעורבים בהם   4.3
  ילדים:

 שם מוסד החינוך  -

 פרטי האירוע  -

 .הפעולות הראשונות שבוצעו  -

 אם יש נפגע יתווספו הפרטים האלה:

 שם הנפגע   -

 כתובתו  -

 גילו  -

 מוסד החינוך והכיתה שהוא לומד בהם  -

 מצבו הרפואי  -

 בית החולים שהוא מאושפז בו  -

  פרטי ההורים (שמות, מס' טלפון, כתובת וכו').  -
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 דיווח משלים בכתב  4.4 

 נספח  לסעיףבמנהל הפנימייה יעביר דוח משלים על גבי הטופס המפורט 
ירוע לקב"ט שעות מהא 24"דוח על אירוע חירום חריג", עד  ,5.3-65

  המינהל לחינוך התיישבותי ולמפקח הממונה על הפנימייה. 
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  . 5

  ביטחון  5.3

נוהל העסקת  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3-62 
עובדים שאינם עובדי המוסד ועובדי קבלן 

  במוסדות החינוך

  כללי    .1

החינוך לבצע בהם יידרשו עובדים שאינם עובדי מוסד שיש מקרים  1.1
  עבודות בתוך/בצמוד למוסד החינוכי.

להוציא  ,עבודות שיפוץ כלליות יבוצעו בשעות שאין תלמידים במוסד 1.2
  טיפול במערכות חיוניות.

  עובדי הקבלן הרשאים לעבוד בתוך המוסד החינוכי    .2

  כל אזרח ישראלי נושא תעודת זהות כחולה  2.1

ה כחוק, על פי ההגבלות עובדי שטחים שבידם אישור שהייה ועבוד  2.2
  ), אם יש כאלהךצה"ל, משרד הפנים, השב"של שנקבעו באישור (

עובדים זרים שבידם אישור שהייה ועבודה כחוק על פי ההגבלות   2.3
  צה"ל, משרד הפנים).של שנקבעו באישור (

עובד שאינו עובד מוסד החינוך יידרש להציג אישור ממשטרת ישראל על היעדר     .3
לפי חוק מניעת העסקה של עבריני מין במוסד המכוון למתן שירות עברות מין 
. לא תותר עבודה או העסקה של אדם במוסד 2001-התשס"א –לקטינים 

החינוך לפני שיתקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי 
  החוק האמור.

א בכל אתר ימונה מנהל עבודה מטעם הקבלן, בעל אזרחות ישראלית, נוש    .4
  תעודת אזרחות כחולה ודובר עברית.

האזורים שבהם יועסקו העובדים ייקבעו על ידי קב"ט מוסדות החינוך באותה     .5
רשות.
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בעת ביצוע עבודות בנייה/שיפוצים במוסד חינוכי קיים יש להקפיד על בניית     .6
מחיצה מפרידה בין המוסד החינוכי שבו התלמידים לומדים לבין האזור שבו 

מתבצעות. המחיצה המפרידה תוקם על פי תקנות הבטיחות. גובהה  העבודות
  מ', ויוצגו שלטי אזהרה לאורכה. 2המזערי יהיה 

לא תותר כניסת עובדים מאזור הבנייה/השיפוץ לאזור פעילות התלמידים,     .7
  .םלרבות חדרי שירותי

בלן) (עובד רשות או בעלות או קאדם  לאשר כניסת מנהל מוסד חינוכי הנאלץ     .8
להצמיד  יחויבפעמית הכרחית -במהלך שעות הלימודים לביצוע עבודה חד

לאותו עובד בעל תפקיד בגיר מתוך הנהלת המוסד החינוכי עד לסיום עבודתו 
  ויציאתו משער המוסד החינוכי.

לביצוע  הנכנס לתחומי המוסד החינוכי שאינו מצוות מוסד החינוך כל אדם    .9
 .המאבטח תוך הצגת תעודת זהות ובדיקת הכבודהחייב להיבדק על ידי  עבודה

 המוסד החינוכי. לכניסתו מותנית באישור מנה

 אם העבודה מתמשכת יש לוודא העסקת עובדים קבועים.    .10

 פרטי העובדים יימסרו על ידי קב"ט מוסה"ח למנהל בית הספר ולמאבטח/    .11
  לשומר של בית הספר.
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

  ביטחון  5.3

הנחיות  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3-63 
ביטחון באירועים המתקיימים בתוך 

  המוסד החינוכי

  כללי    .1

נוהל זה עוסק בסדרי האבטחה שיש לנקוט במסגרת פעילויות ואירועים   1.1
המתבצעים בתוך המוסד החינוכי לאחר שעות הלימודים הפורמאליות. 

יש לבצע לקראת האירוע, בעת הנוהל מפרט את פעולות הביטחון ש
  האירוע ואחריו.

ימנה מנהל בית הספר אחראי לשמירה על הביטחון, על  לכל אירוע  1.2
-הסדר ועל שלומם של המשתתפים שיפעל בהנחיית רכז הביטחון הבית

  "ט הרשות.המונחה על ידי קב ספרי

יוציא לפועל את הנחיות הביטחון  שמונה על ידי המנהל עמנהל האירו  1.3
למתן הוראות באירוע חירום,  והבטיחות לאירוע ויהיה הסמכות

    כמפורט להלן:

דע אותו בכל ירשותי וליה מוסה"חעליו להיות בקשר עם קב"ט   1.3.1
  האירוע. פרטי

על פי הנחיות  המאבטחים במוסדאת ציב את הסדרנים ועליו לה  1.3.2
  קב"ט הרשות  ולתדרך אותם.

הסדרנים במהלך האירוע על פקח על המאבטחים ועליו ל  1.3.3
שגרת עבודה, סריקות, כניסה מבוקרת, התנהגות בנושאים אלו: (

  וקיום הנחיות כנדרש). 
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  תכנית האבטחה    .2

  תכנית האבטחה תאושר על ידי קב"ט מוסה"ח ברשות, והיא תכלול:  2.1

  מאבטחים סטטיים בשער הכניסה הראשי;  2.1.1

  מאבטחים ניידים (פטרול);  2.1.2

  סדרנים;  2.1.3

  איש; 400-מע"רים/חובשים לאירוע שמשתתפים בו יותר מ  2.1.4

  איש. 1,000-רכב פינוי לאירוע שמשתתפים בו יותר מ  2.1.5

יש לבצע בדיקה קפדנית של כל הנכנסים לאירוע, ובכלל זה בדיקת   2.2
  הכבודה.

 איש יש להתקין מערכת כריזה.  500-לאירוע שיש בו יותר מ  2.3

 יד את בעלי התפקיד במכשירי קשר.יש לצי  2.4

באירוע העשוי להתמשך לשעות החשכה יש לצייד את בעלי התפקיד   2.5
  בפנסים.

  

  הפעולות שעל מנהל האירוע לבצע    .3

  תדרוך כל כוחות האבטחה והסדרנים  3.1

  שילוב אמצעי אבטחה קיימים  3.2

  תיאום האירוע עם גורמי חוץ (המשטרה, מד"א, כיבוי אש)  3.3

  ביצוע סריקות לפני תחילת האירוע  3.4

  המילוט והצבת סדרן בכל פתח תכנון פתחי   3.5

 שילוט פתחי כניסה, יציאה ומילוט  3.6

  תכנון שטחי פינוי ושילוטם.  3.7
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  . 5

  ביטחון  5.3

שילוב  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3-64 
תלמידים בתרגילים של כוחות ביטחון 

  חירוםו

  כללי    .1

שנת הלימודים מבוצעים תרגילים על ידי  כוחות הביטחון במהלך   1.1
  והחירום שבהם מתבקש שיתופם של תלמידים.

משרד החינוך ישתדל לסייע לקיים את התרגילים ללא פגיעה במערכת   1.2
  הלימודים השגרתית במידת האפשר.

  .שעות 3-השתתפות התלמידים בתרגיל לא תארך יותר מ  1.3

  בכל תרגיל  בשילוב תלמידים תינתנה הנחיות בתחום הבטיחות.  1.4

חוזר זה מתייחס לתרגילים בתחומי המוסד החינוכי; לגבי תרגילים   1.5
בהשתתפות תלמידים מחוץ למוסד ראה את חוזר נוהלי שעת החירום 

  שבתוקף.

  

  פירוט הנוהל    .2

בין כותלי  כל גוף המבקש לשלב תלמידים בתרגיל או לבצע תרגיל  2.1
המוסד החינוכי או מחוצה לו יפנה בכתב לקב"ט הרשות ובאמצעותו 
לקב"ט מחוזי של משרד החינוך כחודשיים לפני המועד של ביצוע 

  התרגיל. הבקשה תכלול פרטים אלו:

 שם בית הספר ושם הרשות המקומית  -

 מטרת התרגיל  -

  רקע כללי לתרגיל  -
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 שיטת הביצוע של התרגיל  -

 שתתפים ומשימותיהםהכוחות המ  -

 ם הנדרשיםיהנושאים המינהלי  -

 מספר התלמידים הנדרש לתרגיל ושכבת הגיל  -

 שעות התרגיל  -

  השעות שבהן התלמידים נדרשים להשתתף בתרגיל.  -

  הקב"ט המחוזי יפנה את הבקשה לקב"ט הרשותי.    2.2

קב"ט הרשותי ייפגש עם הנהלת בית הספר, יציג לפניה את מתווה   2.3
  יל, ויקבל את תשובתה.התרג

תשובת המוסד החינוכי והרשות המקומית תיבחן על ידי הקב"ט   2.4
 המחוז. ממנהלהמחוזי, ותועבר תשובה בהתאם לאחר קבלת אישור 

יעדכן את הורי התלמידים בכתב אודות מתווה התרגיל   ת הספרמנהל בי  2.5
  וחלקם של התלמידים בו.

חייב להמציא אישור של ההורים  כל תלמיד המיועד להשתתף בתרגיל  2.6
  בכתב.

מנהל בית ספר המבקש לקיים בבית ספרו תרגיל בהשתתפות כוחות   2.7
 החירום וההצלה יפנה בקשה בכתב לקב"ט הרשות.

  לקב"ט המחוז. עבר פנייהתו הרשות קב"טלאחר אישור   2.8

  



   

äôìçä – 65–5.3        òá÷ úåàøåä  
  

   'îò1  êåúî4   íéãåîò      âò ì"ëðî øæåç/2"ë ,(à)â  ,â"òùúä éøùúá9 ááåè÷åàø 2012 
    

 

117

  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  . 5

  ביטחון   5.3

   נוהל הדיווח - הספר  נוהלי ביטחון בבתי  5.3–65

  כללי    .1

תהליך הבקרה על מ חלק ועל אירועי חירום הואמתבצעות הדיווח על פעולות ה
ככלי עבודה  ,העבודה השנתית. הדיווח בכל הרמות תכניתביצוע המשימות ו

וגם  בבית הספר,בין בעלי התפקידים  ,צריך לפעול גם לרוחב ,שיפורללעדכון ו
  בין הרשות והמחוז.ובבית הספר  בין בעלי התפקידים ,לאורך

  

  סוגי הדיווחים    .2

אי ביצוע של משימות על ביצוע או דיווח על בעיקר  דיווח בשגרה:  2.1
עוררות במהלך השנה מתהעל בעיות  תכנית העבודה או דיווחשהוגדרו ב

  הדורשות טיפול

ה דיווח בגין אירוע לא שגרתי הקור :אירוע חירוםדיווח על דיווח חריג/   2.2 
במסגרת בית הספר המחייב טיפול מיידי בשל רגישותו או השפעתו 

 המיידית על ביטחונם של התלמידים וסגל ההוראה.

  

  נושאים לדיווח בשגרה    .3

 תיול ביצוע הפעילועכל חודש ב 5עד  דיווח חודשי לקב"ט הרשות  3.1
 לחודש הקודםשתוכננו 

 סקר מרכיבי הביטחון  3.2

 סקר מפגעי הבטיחות  3.3

הספר בין כותלי המוסד  ווח על כל נפגע מבין התלמידים וסגל ביתיד  3.4
  ומחוצה לו
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 תרגילים, כולל סיכום ולקחים  3.5

  ביקורות של גורמים חיצוניים.  3.6

 

  נוהל הדיווח על אירוע חירום/חריג    . 4

  הגדרה  4.1

אירוע חירום/חריג הוא פעולה/תאונה/תקלה ביטחונית/בטיחותית 
נוכי לתלמיד/למורה/לעובד מוסד חינוכי בשעות במוסד חי השאירע

טיולים ב ,ספרית-בית-פעילות חוץבלרבות  הלימודים ולאחריהן,
וכן כל מקרה של  ,, אשר חורג מהשגרהמטעם המוסד פעילות קיץבו

של פציעת תלמיד/עובד מוסד חינוכי שפונה ואושפז בבית חולים ו
  היעדרות תלמיד ממוסד החינוך ומביתו.

  

  מיידי בטלפון-ח ראשונידיוו  4.2

מנהל המוסד החינוכי דוח  יעבירמיד עם היוודע דבר האירוע    4.2.1
ברשות המקומית ולמפקח הכולל  מוסה"ח לקב"ט טלפוני

רוע הידועים יברשות יעביר את פרטי הא מוסה"חהממונה. קב"ט 
רוע בפנימייה יעביר מנהל הפנימייה יא עלו  ,לו לקב"ט המחוז

המינהל לחינוך התיישבותי ולמפקח  ב"טלק ווח טלפונייד
קב"ט המינהל לחינוך התיישבותי ידווח . הממונה על הפנימייה

 הפרטים הידועים לו. עלטלפונית לממונה באגף 

ווח הועבר מיידית לדובר ישהדלל הממונה יוודא המפקח הכו  4.2.2
    המחוז ולקב"ט המחוז.

  ווח הטלפוני:יאלה הפרטים שייכללו בד  4.2.3

 מוסד החינוך שם  -

 פרטי האירוע  -

 .פעולות ראשונות שבוצעו  -

  אם יש נפגע יתווספו הפרטים האלה:  -

 שם הנפגע   -

 כתובתו  -

 גילו  -
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 מוסד החינוך והכיתה שהוא לומד בהם  -

 יווח של אותו גורם רפואיעל פי הד מצבו הרפואי  -

 בית החולים שהוא מאושפז בו  -

 כתובת וכו').פרטי ההורים (שמות, מס' טלפון,   -

  

 דיווח משלים בכתב  4.3

הפנימייה יעביר דוח משלים על גבי הטופס בית הספר/מנהל   4.3.1
 שעות מהאירוע. 24 דלהלן ענספח ב מובאה

המינהל לחינוך המחוזי או לקב"ט הדיווח המשלים יועבר לקב"ט   4.3.2
 .הפנימייהעל /בית הספרהתיישבותי ולמפקח הממונה על 

 ,ווח הטלפונייתב יכלול את כל הפרטים שהופיעו בדווח בכיהד 4.3.3
  המלצות.ירוע ולקחים מהא ובנוסף
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  נספח    . 5

  דוח על אירוע חירום חריג  6.3-65לסעיף  נספח

  מדינת ישראל

  משרד החינוך

  __________  תאריך

  ___________  שעה 

  לכבוד

  קב"ט הרשות/ קב"ט מוסדות החינוך

   "חהמוס מנהל/ת מאת:

  ____________________   שם המשפחה: __________________השם הפרטי: 

שם הרשות: ___________________  מס' הטל' במשרד: _______________ 
  מס' הטל' הנייד: __________מס' הפקס': __________  הדוא"ל: ___________

  דוח אירוע חירום חריגהנדון: 

  יק: __________________מקום האירוע: ___________________  הזמן המדו

  גורם/סיבת האירוע

r   אלימות  r   מפגע בטיחותי  r   תאונה עצמית     r   פיגוע     r   אחר 
  (פרט)________________

שם הנפגע: ________________גילו: ________שם ביה"ס: _______________ 
  ______הכיתה: __________ הכתובת: ______________________________

שם הורי הנפגע: _______________ מס' הטל' בבית: __________________ 
  מס' הטל' הנייד: _____________

  האם בוצע פינוי ולאן (שם ביה"ח): ______________מצבו הרפואי: __________

  קצר ותמציתי: _____________________________________ -תיאור האירוע 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

    פעולות ראשונות שננקטו: ________________________________________

___________________________________________________________  

  ________________________________מסקנות ראשונות: _____________

 ___________________________________________________________   

  ___________________________________ המשך טיפול (אם יש, נא לפרט!): 

  ____חתימה ___________                                                                             
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

  ביטחון  5.3

הנחיות  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3-66  
  ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה

  כללי    . 1

הרשות המקומית אחראית על ארגון ההסעות של התלמידים אל     1.1
  מוסדות החינוך ומהם.

מורידות את התלמידים ה ,כאשר תלמידים מגיעים בהסעות מאורגנות    1.2
זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי, נוצר מצב של -בו

 אותה נקודת הורדה/העלאהזמנית ב-הצטברות מאות תלמידים בו
  העלולה לשמש יעד לפיגוע.

ההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת 
שיש בהם הסעות, ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך בבתי הספר 

  יחד עם הרשות המקומית ועם המשטרה שעיקרן:

מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת   -
 זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו (בעת פיזור התלמידים)

קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסדות החינוך   -
ה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת הרשותי, בלוויית קצין אבטח

 ישראל, וקביעת תכנית האבטחה. 

  -האבטחה במפרצי החנייה (בנקודות ריכוז התלמידים) תתבסס על   1.3

מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם   -
 רתיים;להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשט

צמוד סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שב  -
  לבית ספרם יש תחנות הסעה.
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האחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז התלמידים   1.4
  בהסעות היא על משטרת ישראל.

  הנחיות ביטחון בהסעות    . 2

  כללי  2.1

ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב   2.1.1
ם גורמי הביטחון באזורים השונים. ההנחיות מתואמות ע

  הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.

 נוסף למובא בהמשך גורמי הביטחון והבטיחות האחראים  2.1.2
מוסמכים לקבוע ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות 
התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת 

  לעת.

  נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.  2.1.3

  פשר לסווג את ההסעות כדלקמן:א   2.1.4

  הסעות בתחום היישוב העירוני  .א

הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות   .ב
  (בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים) ורשויות "קו התפר"

  הסעות בקו העימות וביהודה ובשומרון.  .ג

  

  הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון    2.2

  חימוש ומיגון  2.2.1

עות המבוצעות על ידי רשויות מקומיות אל מחוץ בהס  .א
  לתחום היישוב מומלץ שהנהג יהיה נושא אקדח.

בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות (בעיקר     .ב
על  "קו התפר") הסעות לבתי ספר אזוריים ועל ידי רשויות

  הנהגים להיות חמושים באקדחים.

ריות על הביטחון בהסעות ברחבי יהודה ושומרון, שבהן האח  .ג
השוטף, ובכלל זה אבטחת הסעות התלמידים, היא על צה"ל, 

  על הנהג להיות חמוש באקדח.
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  אבטחה וביטחון  2.2.2

הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי רכב   .א
  ממוגני ירי ו/או על פי הנחיות צה"ל.

עת דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הס  .ב
  התלמידים בשטחי יהודה ושומרון.

  אבטחת האוטובוס בחנייה  .ג

בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות   )1
  נעולים.

  אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.  )2

אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות   )3
  הפלסטינית ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.

תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדיקה על לפני כל העלאת   )4
  .שלהלןפי הטופס בנספח 

  קשר  2.2.3

  כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו.  .א

בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות בתחומי הקו   .ב
הירוק ורשויות "קו התפר" יהיו כל כלי הרכב מצוידים 

הצבאי או המשטרה הממשל  –במכשיר קשר למוקד ביטחוני 
  או למוקד ביטחוני אחר. –או הרשות המקומית 

בכל רכב המסיע תלמידים ביהודה ובשומרון יותקן לחצן   .ג
כיווני בין הרכב -מצוקה שיאפשר פתיחת ערוץ דיבור דו

  ון ואזעקת כוחות לסיוע בזמן אמת.למוקד הביטח

  

  הנחיות בטיחות בהסעות    .3

  הסכנות בהסעות מאורגנות  3.1

 ונה במהלך העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנותא ·

 אלימות והתפרעות של תלמידים במהלך הסעה מאורגנת ·

 חוסר תשומת לב של הנהג והשארת ילד ברכב ההסעה בתום הנסיעה ·

 תאונה של ילד היורד מההסעה ונדרש לחצות כביש בדרך לביתו. ·
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ות בעלי תפקידים המשפיעים על הבטחת הבטיחות בהסעות מאורגנ   3.2
  אל מוסד החינוך וממנו

  מנהל המוסד  3.2.1

וי רכז הסעות ומינוי המנהל ישקול מינ פעולות לתכנון:  .א
  יזום פעולות חינוך והסברה במהלך השנה.וי נאמני הסעות

מנהל המוסד ישתף את ההורים, וידריך  שיתוף ההורים:  .ב
וינחה אותם בכל הנוגע לאחריותם הישירה להתנהגות 

איסוף וההורדה, בזמן הנסיעה, בחציית הילדים בתחנת ה
  כביש וכדומה.

רכז הסעות ימונה במוסד חינוך שיש בו  מינוי רכז הסעות:  .ג
ילדים המוסעים בהסעות מאורגנות, או פחות, לפי  300מעל 

  שיקול המנהל.

מנהל המוסד  בדיקה של אירועים חריגים והפקת לקחים:  .ד
ד אינו מגיע יקבע נהלים פנימיים להתנהגות במקרה שיל

  למוסד החינוך. 

בהסעות לתלמידי החינוך  הסעות תלמידים בחינוך המיוחד:  .ה
המיוחד ידאג המנהל לוודא שהמלווים מתודרכים בכל הנוגע 

  על ידי הרשות המקומית. לבטיחות ההסעה

(אם הוחלט שלא למנות פונקציה כזו  ספרי- רכז ההסעות הבית  3.2.2
  י יבצע הפעולות האלה)במוסד, יגדיר מנהל בית הספר מ

והגדרת תפקיד ממנהל בית  הרכז ידאג לקבלת כתב מינוי  .א
  הספר.

  יקבע את הנהלים ואת התקנון להתנהגות בהסעות. הרכז  .ב

הרכז יוודא את קיומן של חגורות הבטיחות בכלי הרכב   .ג
וידאג לפעולות הסברה והטמעה בעניין החובה של 

  ך הנסיעה.התלמידים לחגור חגורת בטיחות במהל

הרכז יתדרך את המלווים ויקבע דרישות ברורות לפעולות   .ד
  המלווים בהסעות.

הרכז יקבע מתוך השכבה הבוגרת נאמני הסעות שיסייעו   .ה
  לשליטה בהסעות ויקבל מהם דיווח על אירועים חריגים.
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הרכז יתחקר אירועים חריגים המדווחים אליו, יפיק מהם   .ו
עות ויפיץ עדכונים ולקחי אירועים לקחים, יפעל לשיפור ההס
    לכלל המורים והתלמידים.

הרכז ייזום פעילויות חינוכיות בשיתוף עם הרכז לבטיחות   .ז
בדרכים ועם צוות בית הספר לעיצוב התנהגות תומכת 

  בטיחות בזמן ההסעות.

הרכז יהיה בקשר עם רכז התחבורה ברשות או בבעלות ועם   .ח
ח מהנהגים על אירועים חברת ההסעות אשר תעביר דיוו

  חריגים במהלך ההסעות.

  המחנך  3.2.3

מחנך הכיתה יתדרך את תלמידיו בהנחיות ובהוראות   .א
  להתנהגות בטוחה בהסעות.

המחנך יעודד את תלמידיו לדווח על אירועים חריגים   .ב
בהסעות. עליו לבדוק אירועים אלו, לנתח אותם עם 

  ת בית הספר.התלמידים ולהעביר את הלקחים מהם להנהל

  המורה התורן  3.2.4

בבוקר ועוזב אותו בסוף  7.30-המורה התורן, המגיע לבית הספר ב
היום, ייתן את דעתו בין השאר גם לכל הקשור בהסעות: עלייה 
בטוחה להסעה, איסור מעבר מאחורי רכב ההסעה ומלפניו, סיוע 
לילדים קטנים סביב ההמולה וההתגודדות במסופים ושמירה על 

  ועל התנהגות נאותה במסופי ההסעה.סדר 

  רכז התחבורה ברשות המקומית  3.2.5

רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות   .א
האיסוף וההורדה של הילדים ברשות המקומית ויוודא  
שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה, ללא 

  הפרעה לתנועה הזורמת.

הילדים תתבצע בצד שבו נמצא  רכז התחבורה ידאג שהורדת  ב.
  מוסד החינוך ובצד שבו נמצא ביתו של התלמיד.

רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים   ג.
  .שלהן בנושאים הנוגעים לבטיחות בהסעות

רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי   ד.
וסדותהנחיות הרשות ויהיה בקשר רצוף עם ההנהלות של מ
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החינוך ועם רכזי ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות    
  האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.

הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות   ה.
  משרד התחבורה ובתקנות המחייבות להסעות ילדים.

  

  הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות  3.3

  ב שברשותהחברת ההסעה וכלי הרכ  3.3.1

חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף   א.
מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. כמו כן, הסעת 
התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה 
לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים 
זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות שמותקנות בהם חגורות 

  חות.בטי

לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר   ב.
  קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.

תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון  9נהג המסיע   ג.
להסעת תלמידים. על הרישיון שברשותו תהיה חותמת 

 1996"רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר 
  אין צורך בחותמת. 

חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה   ד.
  ומנוחה.

רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות   ה.
  בתעבורה.

שנים לכל היותר, שעבר את  10רכב ההסעה יהיה תקין, בן   ו.
כל הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות 

  בתעבורה.

י הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי כל  ז.
משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים 
ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן וערכת עזרה ראשונה 

  וערכת כיבוי אש.

כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות   ח.
רורה שלט "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ב

  את יעדי הנסיעה.
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הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ישובים במושבי הרכב   ט.
וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם לרישיון. לא יוסעו 

  תלמידים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת.

כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם   י.
קת התקינה למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחל

  במשרד התחבורה.

  ספרי-ארגון סדרי ההסעה וההתנהגות במסוף ההסעות הבית  3.3.2

הרשות המקומית, תוך שיתוף פעולה עם מנהל בית הספר,   א.
תקבע את תחנות האיסוף וההורדה. מומלץ כי תחנות אלה 
תיקבענה במקומות שבהם הילדים לא יוכרחו לחצות 

  יע ואחרי רדתם ממנו.כבישים לפני עלייתם על הרכב המס

אם יש תלמידים המסיימים מוקדם יותר את הלימודים   ב.
והאמורים להמתין להסעה, על מנהל בית הספר לקבוע 
סידורים מתאימים שיבטיחו שהתלמידים יימצאו תחת 
השגחה. התקנתן ותחזוקתן של תחנות ההסעה לתלמידים 

  היא באחריות הרשות המקומית/הבעלות.

ספרי יאושר על ידי הרשות המוסמכת, -הביתמסוף ההסעות   ג.
  וכל קווי ההסעה ישולטו.

תוקמנה גדרות מגן להפרדת התלמידים מאזור התנועה,   ד.
  והתלמידים לא יורשו להימצא באזור זה.

יש לשאוף כי מסלול התנועה בתחנה יאפשר יציאה ללא   ה.
שימוש בהילוך אחורי. במקרים שחייבים להשתמש בהילוך 

הנהג על פי ההנחיות הבטיחותיות המחייבות  אחורי יפעל
  בתקנות התעבורה.

  תחנת ההסעה תהיה מקורה ותשולט באופן ברור.  ו.

העלאת התלמידים והורדתם תתבצע באמצעות הדלת   ז.
  הקדמית בלבד, בתחנה המיועדת לכך.

באזור המסוף יותקן שילוט אזהרה בולט, "שטח תמרון   ח.
  הכניסה אסורה". –אוטובוסים 

בשעת ההמתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק של   ט.
צעד אחד לפחות משפתה. במקום שאין מדרכה יש להמתין 
ליד עמוד התחנה, במרחק שני צעדים משפת הכביש.
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הגיע רכב ההסעה לתחנה, יש להמתין עד שהוא ייעצר   י.
  לחלוטין ולעלות אליו בטור ולפי התור.

  הראש מחלון הרכב.אין להוציא את הידיים או את   יא.

אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על   יב.
המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש לפני רכב ההסעה 

  או מאחוריו.

  ליווי בהסעה על ידי מבוגר  3.3.3

רצוי שרכב המסיע ילדים ילווה על ידי אדם מבוגר (הורה,   א.
הן מסלול מורה וכדומה), ובמיוחד בהסעות אזוריות שב

  הנסיעה ארוך.

ליווי על ידי מבוגר הוא חובה בהסעת תלמידים של מוסדות   ב.
  החינוך המיוחד (ראה בנספח ג לעיל).

הסעה מאורגנת של תלמידי פנימיות למוסד חינוכי או   ג.
לבתיהם תלווה על ידי מבוגר או על ידי תלמיד כיתה י"ג 

  שעבר הכשרה מתאימה.

גול בבית הספר. המלווה גם יקבל המלווה יעבור הכשרה ותר  ד.
  רשימה של מספרי הטלפון של המוסד ושל הורי התלמידים.

אם ילד היורד מרכב ההסעה צריך לחצות כביש, יעשה זאת   ה.
המלווה יחד אתו. בסוף הנסיעה יוודא המלווה שלא נשאר 

  ילד ברכב.

  הנחיות בטיחות לנהג  3.3.4

  ה על דעת עצמו.הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיע  א.

באיסוף ובהורדה על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד   ב.
ולדאוג שהתלמידים ייכנסו לרכב ויצאו ממנו בצורה 

  מסודרת.

  אין להסיע תלמידים בעמידה.  ג.

במהלך הנסיעה על הנהג להיות עירני גם למתרחש בתוך   ד.
הרכב (הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, התנהגות פרועה של 

  דים והתנהגויות מסוכנות אחרות).תלמי
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  אבטחת מפרצי חנייה    .4

  כללי  4.1

במערכת החינוך מתקיימות הסעות תלמידים אל מוסדות החינוך ומהם, 
ים מכמה רשויות או בעיקר למוסדות חינוך שבהם לומדים תלמיד

את  פנותתלמידים אלו מגיעים בהסעות מאורגנות הממכמה יישובים. 
מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי. מצב זמנית -התלמידים בו

זה, המאפיין בעיקר בתי ספר של המועצות האזוריות, גורם להצטברות 
זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה, העלולה -של מאות תלמידים בו

  לשמש יעד לפיגוע.

  

הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת   4.2
  באותם בתי ספר החינוך 

מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה   4.2.1
נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו (פיזור 

  התלמידים)

קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסה"ח   4.2.2
הרשותי, בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת 

  ישראל, וקביעת תכנית האבטחה. 

  

   –האבטחה באותם מפרצי חנייה (נקודות ריכוז התלמידים) תתבסס על   4.3

מערך אבטחת מוסדות החינוך ו/או מערך האבטחה של משטרת   4.3.1
ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה 

  ;המשטרתיים

סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד   4.3.2
  ש תחנות הסעה.לבית ספרם י
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  טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים     5.3-66לסעיף  נספח  .5
  (הבדיקה תבוצע על ידי הנהג)                                       

  

  החודש: ____________  מס' הרישוי של האוטובוס: ________________

  הרשות: _______________________ שם

  ההשע  התאריך

  מקומות הבדיקה באוטובוס  

חתימת 
שם   הערות  הנהג

  הנהג
תאי 

  המטען
תאי 
  המנוע

אזור 
  הגלגלים

אזור 
מכל 
  הדלק

גחון 
  האוטובוס

הפנים 
  האוטובוס

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      
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  בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .5

  וןביטח  5.3

איתור  - נוהלי ביטחון בבתי הספר   5.3-67  
  תלמידים נעדרים מהמוסד החינוכי

  כללי    . 1

משטרת ישראל אחראית לטיפול בנעדרים בתחומי החקירה והאיתור. 
המשטרה תפעל במשולב בכל המגזרים לאיתורו המהיר של נעדר ולמניעת 

  סכנה לחייו.

  

  הגדרות    .2

גיע לביתו או למוסד החינוכי, ולא הגיע, : כל תלמיד שהיה אמור להנעדר  2.1
  ומקום הימצאותו אינו ידוע.

 12: תלמידים עד גיל נעדרים שהיעדרותם מחייבת טיפול מיידי  2.2
שללא זקוקים לאשפוז או לטיפול תרופתי תלמידים חולים ומוגבלים הו

  הטיפול חייהם בסכנה.

  

  תחומי אחריות    .3

 – משטרת ישראל  3.1

ש ולאתר נעדרים בתחומי אחריותה אחראית לחפ  3.1.1
 הטריטוריאליות;

 אחראית על חקירת מקרי ההיעדרות;  3.1.2

 אחראית להפעלת כוחות ואמצעים מסייעים לצורכי החיפוש;  3.1.3

אחראית לביטחונם ולבטיחותם של כל התלמידים המסייעים   3.1.4
  באיתור הנעדר.
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   –המוסד החינוכי   3.2

  ;באמצעות יצירת קשר עם הוריומסייע באיתור הנעדר   3.2.1

 מדווח לקב"ט מוסה"ח/לקב"ט הרשותי;  3.2.2

מעביר את הנתונים הרלוונטיים על הנעדר למשטרת ישראל אשר   3.2.3
  יש בהם כדי לסייע באיתור הנעדר, כמפורט בנספח להלן.

  

  –קב"ט מוסה"ח/הקב"ט הרשותי   3.3

  ;מדווח למשטרת ישראל  3.3.1

  ;חוזימדווח לקב"ט המ   3.3.2

מסייע למשטרת ישראל בתיאום בינה לבין המוסד החינוכי    3.3.3
ובקבלת הנתונים מהמוסד, ובכלל זה עיון בתיקו האישי של 

  ;התלמיד הנעדר

תחקיר שיועבר לידיעת מנהל בית הספר,  מבצע בסיום האירוע  3.3.4
  מנהל מחלקת החינוך ברשות וקב"ט המחוז.

  

  סיוע בחיפושים אחר הנעדר   .  4

בית הספר לא יפעיל תלמידים באופן מאורגן גם מחוץ לשעות הלימודים   4.1
 4.2-לצורך סיוע בחיפוש הנעדר, אלא אם יתמלאו התנאים המפורטים ב

 להלן.

מנהל בית ספר המבקש לסייע בחיפוש אחר תלמיד נעדר באמצעות   4.2
  הפעלת תלמידים יוכל לעשות זאת רק לאחר שיתמלאו התנאים האלה:

קבלת הסכמתה של המשטרה לאחריותה הביטחונית   4.2.1
  והבטיחותית

יש לתעד את  קבלת אישור בכתב או בטלפון מכל הורה.  4.2.2
 )ראה דוגמה לטופס בנספח ב לסעיף זה(האישורים 

 קבלת אישור מהמפקח הכולל של בית הספר  4.2.3

ביצוע החיפוש בתנאי מזג אוויר לא קיצוניים (לא בימי שרב או   4.2.4
 מים גשומים)בי

  ביצוע החיפוש בשעות היום בלבד  4.2.5
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תלמידים, קיום קשר עין רצוף בין  10הצמדת מורה/מבוגר לכל   4.2.6
כל התלמידים באותו צוות וליווי התלמידים עד סיום החיפוש 

 והחזרתם לבית הספר או לבתיהם

 ציוד כל מורה/מלווה בטלפון נייד  4.2.7

  ל מורה /מלווה.וחלוקתו לכ קשרהכנת דף   4.2.8
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  נספחים   .  5

  פרטי התלמיד הנעדר    5.3-67לסעיף  א נספח

  התאריך _______________                                                                                        

  

  לכבוד

  משטרת ישראל

  

  שם בית הספר: __________________________

  : _______________________כתובת בית הספר

  מספר הטל' בבית הספר: ___________________

  תמונת

  הנעדר

  

  פרטי הנעדר

  השם הפרטי: ___________________

  שם המשפחה: ___________________

  כתובת המגורים: _________________ מס' הטל' בבית: _________________

  מס' הטל' הנייד: ___________________

  התאריך ושעת ההיעדרות: ___________________

  המקום האחרון שבו נראה הנעדר: ___________________

  האדם אחרון שראה אותו / שוחח אתו: ___________________

  : ___________________וגיל

  לומד בכיתה: ___________________

  בבית ספר: ___________________

  __: _________________וגובה

  : ___________________שלו שיערהצבע 

  לאחרונה נראה לובש: ___________________
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  דובר השפות האלה: ___________________

  האם נעדר בעבר? כן / לא. אם כן, מתי, והיכן אותר? ___________________

  ___________________ –עיון בתיק האישי של הנעדר מעיד ש 

  עדר עם הוריו / עם משפחתו: ___________________מערכת היחסים של הנ

  פרטי חבר/ה קרוב/ה: ___________________

  האם היה קשר כלשהו עם יועץ או עם פסיכולוג בעבר? ___________________

  ____________ –מתוך דברי היועץ החינוכי/הפסיכולוג/אחות בית הספר מתברר ש 

  ?): ___________________מידע נוסף, אם הגיע (מהו וממי הגיע

  

  פרטי מנהל בית הספר: __________________ חתימת המנהל: ____________

  פרטי קב"ט מוסה"ח הרשותי: ________ מס' הטל' הנייד של הקב"ט: _______
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אישורי הורים להשתתפות בנם/ בתם   דתיעו   5.3-67לסעיף  ב נספח
  בחיפוש נעדר/ים

  

  מס'

  סידורי

שם 

  התלמיד

לא   מאשר  שם ההורה 

  מאשר

  ע"ג טופס/

  בטלפון

  שעה  תאריך
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  חירוםבטיחות, ביטחון ושעת   .5

  ביטחון  5.3

נוהל אי   -נוהלי הביטחון בבתי הספר        5.3-68  
העסקת עברייני מין על פי "החוק     

למניעת ההעסקה של עברייני מין 
, 2010- במוסדות מסוימים, התשס"א

  "במוסד המכוון למתן שירות לקטינים

  כללי    . 1

לא יקבל בגיר  החוק למניעת העסקה של עברייני מין קובע ש"מעסיק     1.1
לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה 
להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

   .2001-מסוימים, התשס"א

"עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות מתן  הגדרת "עבודה":
וע או שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קב

סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית או התפתחותית 
  או חסרי ישע."

"לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד  הגדרת "מעסיק":
האחראי במשרד  –ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם 

הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת האדם לעבודה במוסד. לעניין 
ת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות קבל

  מנהל המוסד, ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד." –מקומית 

לאחרונה נוספו בתיקון ל"חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות      1.2
" סוגי מוסדות נוספים לרשימת 2010-), התש"ע6מסוימים (תיקון מס' 

גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי המוסדות שהחוק חל עליהם: "
חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים או לבני אדם עם 
מוגבלות שכלית או התפתחותית, טיפול בהם, השגחה עליהם, או ליווי 

  שלהם בהליכים משפטיים."
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יובהר כי לפי התיקון לחוק חלה חובה על מוסד שהחוק הוחל עליו 
המועסק אצלו אודות התיקון, לרבות איסורי בתיקון להודיע לבגיר 

העיסוק וההעסקה החלים על פיו. על ההודעה כאמור בחוק להיות בכתב 
  ולהישלח בדואר רשום או להימסר אישית לידי הבגיר.

כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי, או מי מטעמו, המעסיק     1.3
 פן קבוע או סדיר או זמני,באואדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, 

נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים ממשטרת ישראל על 
  העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין.

להעסיק אדם או לשבצו לתפקיד כלשהו במוסד חינוכי חל איסור מוחלט     1.4
 בטרם התקבל אישור ממשטרת ישראל כאמור לעיל.

סדיר או זמני, באופן ישיר או עקיף, ללא  העסקת אדם באופן קבוע או    1.5
  האישור היא עברה פלילית אשר העובר אותה יישא באחריות אישית.

עדר רישום פלילי מהאדם עצמו יאין לדרוש אישור על הלמען הסר ספק,     1.6
  ".1981-לפי "חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

   

כי שיש לדרוש לגביהם בעלי תפקידים המועסקים במוסד החינו     .2
  אישור כי אין מניעה מהעסקתם לפי החוק

  סגל הוראה קבוע או זמני המועסק על ידי משרד החינוך      2.1

  סגל הוראה קבוע או זמני המועסק על ידי הרשות המקומית      2.2

סגל הוראה קבוע או זמני המועסק על ידי העמותות השונות בחינוך       2.3
העצמאי, במוסדות פטור, ברשת אורט, ברשת עמל  התורני, בחינוך

  ואחרים

סגל הוראה זמני/ממלא מקום המועסק על ידי המוסד החינוכי באופן       2.4
ישיר, על ידי משרד החינוך, על ידי חברות זכייניות או על ידי רשויות 
מקומיות או בעלויות או חברות/מפעילים המומלצים על ידי משרד 

  החינוך

ובדי קבלן קבועים או זמניים ובעלי מקצוע שונים, לרבות כאלה ע     2.5
  המועסקים בחוזה, במכרז או שלא במכרז

מאבטחי טיולים, מדריכים, מלווה רפואי, ובכלל זה מגיש עזרה      2.6
  ראשונה, חובש ורופא

  מאבטחי מוסדות חינוך      2.7

  נהגי הסעות לתלמידים    2.8
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  בתוך בית הספר.עובדי מזנון/דוכן     2.9

  ספקים.  2.10
   

 עדר רישום עברות מיןיאופן קבלת האישור על ה      .3
  מועמדים למשרות הוראה במדינה או בבעלות     3.1

מי שמבקש להיקלט במערכת החינוך כעובד הוראה קבוע או       3.1.1
זמני במדינה או ברשויות המקומיות או בבעלות יעבור במסגרת 

  לת אישור ההעסקה בדיקה לגבי עברות מין.הליך הקליטה וקב

של המועמד, ובכלל זה אישור  המעסיק יעביר את כל הנתונים      3.1.2
עדר ביצוע עברות מין, לאגף לכוח אדם בהוראה לצורך יעל ה

  אישור ההעסקה.

פרטיו של מועמד המבקש אישור העסקה במערכת החינוך       3.1.3
ראה למשרד הקב"ט הארצי יועברו על ידי האגף לכוח אדם בהו

  באגף הביטחון כדי לבצע הליך בדיקה מול משטרת ישראל.

  סגל הוראה קבוע המועסק על ידי הרשות     3.2

לעיל לבדיקת עברות מין  3.1-הרשות תבצע את אותו התהליך המתואר ב           
  באמצעות האגף לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך ועל פי הנחיותיו.

הוראה קבוע המועסק בעמותות ובגופים פרטיים המוכרים על ידי  סגל     3.3
   משרד החינוך

   3.1-הבעלות תבצע את אותו התהליך לבדיקת עברות מין המפורט ב
  לעיל. 3.2-וב

  סגל הוראה זמני/ממלא מקום     3.4

באחריות מנהל המוסד החינוכי לדרוש מהמועמד להמציא אישור            
(את דוגמת טופסי עדר רישום עברות מין. ממשטרת ישראל על הי

האישור אפשר למצוא באתר האינטרנט של משטרת ישראל בפרק 
  "טפסים").

עובדי קבלן קבועים או זמניים (כגון נהגי הסעות, עובדי מינהלה,     3.5
  מדריכי טיולים ומלווי טיולים, עובדי ניקיון ואחזקה ואחרים)

וציא אישור ממשטרת ישראל, לפני תחילת באחריות הקבלן המעסיק לה           
העסקתם של אותם עובדים במסגרת מוסד החינוך או בכל פעילות מחוץ 

  לכותלי המוסד, ולהעבירם למנהל המוסד.
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 מאבטחי מוסדות חינוך     3.6

באחריות חברת האבטחה להוציא לקב"ט הרשותי את האישורים 
קב"ט מוסדות ולהעבירם להנדרשים על היעדר רישום עברות מין 

  .החינוך ברשות המקומית

  מאבטחי טיולים/מלווה רפואי     3.7

על החברה המעסיקה למסור לידי מנהל מוסד החינוך את האישורים            
הנדרשים על היעדר רישום עברות מין. על המנהל לוודא כי בידיו נמצא 
האישור ממשטרת ישראל טרם תחילת עבודתו של מי מהם במוסד 

  כי.החינו

  

  אחריותו של מנהל המוסד החינוכי    .4

על מנהל מוסד החינוך לוודא עם הגורם המעסיק הישיר כי אין מניעה     4.1
  מהעסקת המועמד בכפוף לחוק, כמפורט להלן:

כי סגל ההוראה המועסק אגף כוח אדם במחוז עליו לוודא מול       4.1.1
תו על ידי משרד החינוך קיבל את האישור הרשמי לעבוד

  במוסד.

המקומית כי מנהל מחלקת החינוך ברשות עליו לוודא עם       4.1.2
נמצאים ברשותו כל האישורים של כל מורה המועסק באמצעות 

  הרשות המקומית.

המקומית כי מנהל אגף משאבי אנוש ברשות עליו לוודא עם       4.1.3
נמצאים ברשותו כל האישורים לכל עובד מינהל המועסק 

  ות המקומית.באמצעות הרש

כי נמצאים מנהל אגף משאבי אנוש בעמותה עליו לוודא עם       4.1.4
ברשותו האישורים המתאימים לכל עובד, כולל סגלי הוראה 

  המועסקים באמצעות העמותה/התאגיד.

ממלאי מקום  סגל הוראה זמני/ממלא מקום ו/או עובדי מינהלהלגבי      4.2
  לעיל. 4.1-יש לפעול על פי ההנחיות שפורטו ב

למוסד החינוך (כולל עובדים זרים ו/או עובדי קבלן מזדמנים לגבי      4.3
עובדים מהשטחים) על מנהל המוסד החינוכי לוודא הצמדת אדם מבוגר 

פעמית בין -מסגל המוסד לכל עובד מזדמן המגיע לביצוע עבודה חד
  כותלי המוסד.

לפעילות ווים רפואיים למאבטחי טיולים, למדריכים ולמללגבי אישור      4.4
מחוץ למוסד החינוך על מנהל המוסד לדרוש מחברת הטיולים שכל בעל
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תפקיד (מאבטח או מלווה) יצויד באישור על היעדר עברות מין     
את האישורים יש לקבל באמצעות הפקס יום לפני  מהמשטרה.

היציאה לטיול לגבי כל בעל תפקיד ולבצע בדיקה עם הגעת בעלי 
מצעות האחראי על הטיול אל מול המידע שנשלח, התפקידים בא
  בבוקר היציאה.

על המנהל לוודא עם קב"ט מוסדות החינוך  מאבטח מחליףלגבי      4.5
  הרשותי שיש למאבטח אישור על היעדר רישום עברות מין.

  

 האחריות של קב"ט מוסדות החינוך הרשותי    .5
רות מין לכל מאבטח עליו לוודא שיש ברשותו אישור על היעדר רישום עב

  המועסק במוסדות החינוך.

   

  האחריות של גורמי אכיפה ובקרה נוספים    .6

מפקחים כוללים חייבים לוודא כי מנהלי בתי הספר שבפיקוחם מכירים     6.1
את דרישות החוק ואת ההנחיות בחוזרי המנכ"ל בנושא ופועלים 

  ליישומם.

חייבים לוודא את יישום  מנהלי מחלקות החינוך ברשות המקומית    6.2
  דרישות החוק וההנחיות בחוזרי המנכ"ל בנושא.

מנהלי אגף משאבי אנוש ברשות המקומית חייבים לוודא את יישום     6.3
דרישות החוק וההנחיות לגבי עובדים המועסקים במוסד החינוכי 

  באמצעותם.

 יחידת בקרת הטיולים חייבת לוודא את יישום החוק על מאבטחי    6.4
  הטיולים ועל המלווים הרפואיים.

על בקרי הבטיחות לבצע בדיקות מדגמיות של עובדים מינהליים בתחום      6.5
   המוסד החינוכי.
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החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד  5.3-68ח לסעיף נספ  . 7
  2001-המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

  –זה  בחוק  .1

  אחד מאלה: –ו התפתחותית" "אדם עם מוגבלות שכלית א    

מי שוועדת אבחון כמשמעותה בחוק הסעד  –"אדם עם פיגור שכלי"   (א)
  , מצאה כי הוא מפגר;1969-(טיפול במפגרים), התשכ"ט

  (נמחקה);    (ב)

(    (ג)  PDD - Pervasiveאדם עם הפרעה התפתחותית מורחבת 
Developmental Disorder(, ;לרבות אדם הסובל מאוטיזם  

  שנים; 18מי שמלאו לו  –ר" "בגי

  ; 1978-כהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], תשל"ח –ספר"  "בית

  ;4כמשמעותה בסעיף  –ה" "ועד

מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או  –"חסר ישע" 
הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי 

  יתו, לבריאותו או לשלומו;מחי

  

  –ד" "מוס

מעונות בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים,     )1(
 רבות נוערת לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי

וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר 
וקיו ועת נוער, עסק שבין עיסנת, קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים

הסעת קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או 
נה, פנימייה יטגם לקטינים, קי באבטחת קטינים, ברכת שחייה הפתוחה

או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, 
  מחלקות ילדים בבתי חולים;

מוגבלות מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם   (א)    )2(
  שכלית או התפתחותית או חסרי ישע:

  ;1965-מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה  )1(

  מעון יום או מרכז טיפולי;  )2(

  מרכז עבודה שיקומי;  )3(
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  מועדון שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור;    )4(

עם מוגבלות שכלית עסק, מהמפורטים להלן, למתן שירותים לבני אדם     (ב)
  או התפתחותית או לחסרי ישע, שבין עיסוקיו:

  מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;    )1(

  הסעת אנשים כאמור;    )2(

  אבטחת קבוצות של אנשים כאמור;    )3(

-בית חולים או מרפאה כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א  (א)    )3(
  נפש);חוק טיפול בחולי  –(בחוק זה  1991

בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים; בפסקה זו     (ב)
חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב  –"חולה סיעודי" 

בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, 
שעות ביממה  24הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 

  ת;לתקופה ממושכ

לחוק שיקום נכי  2מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף     (ג)
) 2, שהיא שירותי שיקום המנויים בפרט א(2000-נפש בקהילה, התש"ס

) לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה המנויים 3או (
) לתוספת האמורה או מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול 1בפרט ב(

  פרט ז לתוספת האמורה;המנויה ב

גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או     )4(
אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או 
לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים 

  משפטיים;

  1.4.2005מיום 

  2תיקון מס' 

  )59ה"ח ( 100עמ'  18.1.2005מיום  1975ס"ח תשס"ה מס' 

  –ד" מוס"

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות     )1(
רבות נוער ת יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי לקטינים, מעונות

וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר 
ועת נוער, עסק להסעה נת, קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים

ר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר אהש ןהעוסק בי
גם  יכת שחיה הפתוחהבארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בר

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1975.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-59.pdf
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נה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות יטלקטינים, קי      
  ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים;

מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות   (א)    )2(
  שכלית או התפתחותית:

  ;1965-המעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"    )1(

  מעון יום או מרכז טיפולי;    )2(

  מרכז עבודה שיקומי;    )3(

  מועדון שמטרתו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור;    )4(

), המפורטים להלן, למתן שירותים לבני 1עסק, כמשמעותו בפסקה (    (ב)
  אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית:

  כאמור; מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים    )1(

  מסיע, בין השאר, קבוצה של בני אדם כאמור;    )2(

(בחוק  1991-בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א  (א)    )3(
  חוק טיפול בחולי נפש); –זה 

  מרפאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפש;    (ב)

  3.9.2010מיום 

  6תיקון מס' 

  )306ה"ח ( 516עמ'  3.6.2010מיום  2241ס"ח תש"ע מס' 

  ) להגדרת "מוסד"4הוספת פסקה (

  15.12.2011מיום 

  7תיקון מס' 

  )364ה"ח ( 938עמ'  15.6.2011מיום  2300ס"ח תשע"א מס' 

  –ד" "מוס  

בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות     )1(
ער רבות נות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי

וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר 
ועת נוער, עסק להסעה נת, קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים

ר בהסעת קבוצות שבין עיסוקיו הסעת קטינים, עסק אהש ןהעוסק בי
העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת 

נה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים יטטינים, קיגם לק שחיה הפתוחה
קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים;

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2241.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-306.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2300.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-364.pdf
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מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות   (א)    )2(
  שכלית או התפתחותית או חסרי ישע:

  ;1965-מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה    )1(

  מעון יום או מרכז טיפולי;    )2(

  מרכז עבודה שיקומי;    )3(

מועדון שמטרתו שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם     )4(
  כאמור;

), המפורטים להלן, עסק, מהמפורטים להלן, 1עסק, כמשמעותו בפסקה (    (ב)
למתן שירותים לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או 

  וקיו:לחסרי ישע, שבין עיס

  מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;    )1(

  מסיע, בין השאר, קבוצה של בני אדם כאמור;    )2(

  הסעת אנשים כאמור;    )2(

  אבטחת קבוצות של אנשים כאמור;    )3(

בית חולים או מרפאה כהגדרתו כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש,   (א)    )3(
  בחולי נפש); חוק טיפול –(בחוק זה  1991-התשנ"א

  מרפאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפש;    (ב)

בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים; בפסקה זו,     (ב)
חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב  –"חולה סיעודי" 

בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, 
שעות ביממה  24ומן במסגרת אשפוז, במשך הדורש מעקב רפואי מי

  לתקופה ממושכת;

לחוק שיקום נכי  2מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף     (ג)
) 2, שהיא שירותי שיקום המנויים בפרט א(2000-נפש בקהילה, התש"ס

) לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה המנויים 3או (
אמורה או מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול ) לתוספת ה1בפרט ב(

  המנויה בפרט ז לתוספת האמורה;

גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או     )4(
אבחון לקטינים או לבני אדם לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית 

וי או התפתחותית או לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליו
  שלהם בהליכים משפטיים;
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ד ממשלתי או משר קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות ןייניק", לע"מעס
האחראי במשרד הממשלתי או  -רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם 
קבלת אדם ן דה במוסד; לענייוברשות המקומית על קבלת אדם לעב

  –לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית 
  מנהל המוסד ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד;

לרבות במתן שירותים, המאפשרת בות, בין בתמורה ובין בהתנד –דה" "עבו
למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, עם 

  אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע;

  1.4.2005מיום 

  2תיקון מס' 

  )59ה"ח ( 101עמ'  18.1.2005מיום  1975ס"ח תשס"ה מס' 

לרבות במתן שירותים המאפשרת בות, בין בתמורה ובין בהתנד –דה" "עבו
יות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או למבצעה, במסגרת עבודתו, לה

  עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית;

  

  15.12.2011מיום 

  7תיקון מס' 

  )364ה"ח ( 939עמ'  15.6.2011מיום  2300ס"ח תשע"א מס' 

לרבות במתן שירותים המאפשרת בות, בין בתמורה ובין בהתנד -דה" "עבו
שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או 
סדיר עם קטינים או עם אנשים קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית 

  או התפתחותית או עם חסרי ישע;

  –רת מין" "עב  

חוק העונשין),  –(בחוק זה  1977-עברה לפי חוק העונשין, התשל"ז  )1(
  כמפורט להלן:

  );3(ב) עד (ב214עברה לפי סעיף   (א)

  ;352עברה המנויה בסימן ה' בפרק י', למעט עברה לפי סעיף   (ב)

  ג;368עברה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף   (ג)

  .1955-יפוט הצבאי, התשט"ולחוק הש 75עברה לפי סעיף   )2(

  

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1975.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-59.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2300.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-364.pdf
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  15.12.2011מיום 

  7תיקון מס' 

  )364ה"ח ( 939עמ'  15.6.2011מיום  2300ס"ח תשע"א מס' 

  מין" החלפת הגדרת "עבירת

  הנוסח הקודם:

(להלן  1977-עברה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"ז –רת מין" "עבי  
  .352חוק העונשין), למעט סעיף  –

יק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר מעס  (א)    .2
  שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר.

  קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד.ר שהורשע כאמור בסעיף בגי    (ב)

(ב) יחולו ממועד ההרשעה בעברה לפי -אות סעיפים קטנים (א) והור    (ג)
שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר  20הוראות סעיף קטן (א) ועד 

  שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עברה. 20 –

  1.2.2008מיום 

  4תיקון מס' 

  )163ה"ח ( 23עמ'  1.11.2007מיום  2115ס"ח תשס"ח מס' 

יק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר מעס  (א)    .2
ע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנה מאסר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצ

  בפועל או יותר.

  ר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד.בגי    (ב)

(ב) יחולו ממועד ההרשעה בעברה לפי  -אות סעיפים קטנים (א) והור    (ג)
שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר  20הוראות סעיף קטן (א) ועד 

  רו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עברה.שנים לאחר שחרו 20 –

ור ממשטרת איש יק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבלמעס  (א)    .3
  ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.

  מאלה:ד שטרה יינתן באחמור האיש    (ב)

(א) או אם הורשע, חלפה 2יר לא הורשע בעברת מין כאמור בסעיף הבג    )1(
  (ג);2ור בסעיף תקופת האיסור כאמ

  (ב).4דה פטרה את הבגיר מהאיסור כאמור בסעיף הוע    )2(

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2300.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-364.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2115.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-163.pdf
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  ל הנתונים הנדרשים לענין חוק זה.את כרת ישראל תרכז משט    (ג)

בלבד שאותו בגיר ו ור המשטרה יינתן על פי בקשתו של בגיר,איש    (ד)
המציא למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק או מועמד לעבודה בו, 

ר למעסיק או למוסד, ובלבד יגביפוי כוח מטעם אותו או על פי י
  ה.שהמעסיק או המוסד יצהיר שהוא מוסד לפי חוק ז

אישור שניתן בתקופת השנה  –יין סעיף זה, "אישור המשטרה" לענ    (ה)
  .דהדמה לקבלה לעבוקש

המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ימנה ועדה שר   (א)    .4
משפט שלום שישמש כיושב ראש הוועדה,  ט ביתפוששתהיה מורכבת מ

ל טיפוושני מומחים לעניין דפוסי התנהגותם של עברייני מין ולעניין ה
  תפורסם ברשומות. הבהם; הודעה על מינוי הועדה והרכב

דה מוסמכת, לפי בקשת בגיר שחל לגביו איסור עיסוק לפי חוק זה עוהו    (ב)
בהמשך את הצורך  המבקש), להעריך בתוך תקופת האיסור, –(להלן 

כולה או  תחולת האיסור ולתת לו פטור מן האיסור, לתקופת האיסור,
  חלקה.

(ב), אלא אם כןועוה תיתןלא     (ג)  דה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן 
וכנעה, לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות, שהמבקש אינו מהווה סיכון ש

לחסרי ישע; לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או 
כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני  –בסעיף זה "הערכת מסוכנות" 

  .2006-ביצוע עברות מין, התשס"ו

טת הוועדה תימסר למבקש; פטרה הוועדה את המבקש מתקופת החל    (ד)
האיסור, כולה או חלקה, תודיע גם למי שאחראי במשטרה על מתן 

  אישורים לפי חוק זה.

טעמו מ ת למבקש או למיועדה הזדמנו, תיתן הוי מתן החלטתהלפנ    (ה)
  ולנציג היועץ המשפטי לממשלה להשמיע את טענותיהם.

תה, טלחדה מוסמכת לקבל מהמשטרה כל מידע הנחוץ לצורך הועוה    (ו)
א לחוק המרשם הפלילי ותקנת 11 -ו 11, 2לרבות מידע כאמור בסעיפים 

  רשם).ק המחו -(להלן  1981-השבים, תשמ"א

ו נדחתה, לפני תום שתתדון הוועדה בבקשה נוספת של מבקש שבקלא     (ז)
  שנתיים מיום דחיית הבקשה.
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  1.4.2005מיום 

  2תיקון מס' 

  )59ה"ח ( 101עמ'  18.1.2005מיום  1975ס"ח תשס"ה מס' 

 דה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כןהוע תיתןלא     (ג)
וכנעה שהמבקש אינו מהווה סיכון לקטינים או לאנשים עם מוגבלות ש

  שכלית או התפתחותית.

  
  1.10.2006מיום 

  3תיקון מס' 

  )3180ה"ח ( 245עמ'  3.1.2006מיום  2050ס"ח תשס"ו מס' 

 דה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כןהוע תיתןלא     (ג)
וכנעה, לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות, שהמבקש אינו מהווה סיכון ש
קטינים או לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית; בסעיף זה, ל

כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין,  –"הערכת מסוכנות" 
  .2006-התשס"ו

  

  15.12.2011מיום 

  7תיקון מס' 

  )364ה"ח ( 940עמ'  15.6.2011מיום  2300ס"ח תשע"א מס' 

 דה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כןהוע תיתןלא     (ג)
וכנעה, לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות, שהמבקש אינו מהווה סיכון ש

לות שכלית או לקטינים או לאנשים לקטינים, לאנשים עם מוגב
כהגדרתה  –התפתחותית או לחסרי ישע; בסעיף זה, "הערכת מסוכנות" 

  .2006-בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו

  

  17.8.2011מיום 

  8תיקון מס' 

  )475ה"ח ( 1170עמ'  17.8.2011מיום  2317ס"ח תשע"א מס' 

 דה פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כןהוע תיתןלא     (ג)
וכנעה, לאחר שקיבלה הערכת מסוכנות, שהמבקש אינו מהווה סיכון ש

סרי ישע; לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1975.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-59.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2050.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/prop-3180.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2300.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-364.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2317.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-475.pdf
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כהגדרתה בחוק הגנה על הציבור מפני  –בסעיף זה, "הערכת מסוכנות"       
-עברייני מין בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו

2006.  

אמור בסעיף כ סקנ –(א), דינו 3(א) או 2בר על הוראות סעיף העו  (א)    .5
  ) לחוק העונשין.3(א)(61

  מאסר שנה. –(ב), דינו 2 בר על הוראות סעיףהעו    (ב)

בלא אישור המשטרה לא יישא באחריות  בגיריק שהעסיק מעס  (א)    .6
(א) אם ההעסקה היתה בנסיבות מיוחדות שבהן לא 3פלילית לפי סעיף 

היה סיפק בידו לקבל את האישור, ובלבד שהעסקת הבגיר היתה למשך 
פעל בלא  ימים, והמעסיק 30זמן סביר, באותן נסיבות, שאינו עולה על 
  .מוראדיחוי לקבל אישור המשטרה לפי הסעיף ה

ירותים ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות ש יק המקבלמעס    (ב)
 ות(א) אם וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי או3פלילית לפי סעיף 

  סעיף.

ות חוק זה החלות על מעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של בגיר הורא    .7
  ן כוח אדם, ועל בגיר המועסק כאמור.באמצעות קבל

ובשל כך הוא פוטר בידי  2תו של עובד לפי הוראות סעיף עבודקה הופס    .8
ל דין, הסכם קיבוצי או חוזה כ תמעסיקו, יהיה המעסיק, על אף הוראו

עבודה, פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים; העובד יהיה זכאי 
זולת אם בית , 1963 -, תשכ"גלפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים

כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן  עקב ההדין האזורי לעבוד
  מצדיקות מתן פיצויי פיטורים כולם או חלקם.

הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בעניין הנוגע להפסקת  לבית    .9
  עבודה או לפיטורין לפי חוק זה.

לגרוע מהוראות חוק המרשם לעניין בהוראות חוק זה כדי  אין  (א)    .10
  לקבלו. זכאימסירת מידע למי ש

(א), אין בהוראות חוק המרשם כדי לפגוע על     (ב) אף הוראות סעיף קטן 
  לחוק זה. 4-ו 3, 2בהוראות סעיפים 

הכנסת, רשאי ל משפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט ששר ה    .11
עם לקטינים, לאנשים לקבוע מוסדות נוספים המיועדים למתן שירות 

יחולו  הוק זמוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע שהוראות ח
  עליהם.
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  15.12.2011מיום 

  7תיקון מס' 

  )364ה"ח ( 940עמ'  15.6.2011מיום  2300ס"ח תשע"א מס' 

הכנסת, רשאי ל משפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט ששר ה    .11
לקבוע מוסדות נוספים המיועדים למתן שירות לקטינים או לאנשים 
לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע 

  ה יחולו עליהם.וק זשהוראות ח

לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור השר   )א(    .12
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע 

ולמעט  סדרי הגשת בקשות לקבלת אישור המשטרה לביצועו, לרבות
  .4לעניין סעיף 

שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת     ) ב(
  .4 קה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיףהחו

  1.3.2003מיום 

  1תיקון מס' 

  )3151 ה"ח( 511עמ'  30.7.2002מיום  1861ס"ח תשס"ב מס' 

לביטחון הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור השר   א)(    .12
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע 

ולמעט  סדרי הגשת בקשות לקבלת אישור המשטרה לביצועו, לרבות
  .4לענין סעיף 

שור ועדת שר המשפטים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאי    )ב(
  .4 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיף

נים יחולו, לעניין נשים, במועד שיקבע השר לביטחון הפ 3ות סעיף הורא    .13
ת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד שהשר לביטחון דעובאישור 

הפנים ידווח אחת לשנתיים לוועדת החוקה חוק ומשפט בדבר היקף 
  נות המין בקרב נשים בישראל.עבריי

  

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2300.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-364.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1861.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/prop-3151.pdf
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  8.2.2008מיום 

  5תיקון מס' 

  )323ה"ח ( 28עמ'  8.11.2007מיום  2116ס"ח תשס"ח מס' 

  3תחולה לעניין סעיף 

  –סעיף זה ב  א)( .א13

  תקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה;ה –תקופת הביניים" "

  , למעט אישה;1כהגדרתו בסעיף  -בגיר" "

  .7לרבות מעסיק בפועל כמשמעותו בסעיף  -מעסיק" "

תקופת הביניים לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא אם כן נתן ב    ב)(
שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיק או המוסד לו הבגיר ייפוי כוח, 

  לבקש אישור מהמשטרה, כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.

עסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניים והוא עודנו מועסק במוסד מ    ג)(
(ד) בתקופה שמיום התחילה 3ביום התחילה, יפנה למשטרה לפי סעיף 
ה להעסקת הבגיר לפי חוק זה, ואילך, לצורך קבלת אישורה כי אין מניע

  .ורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור בעצמו

  1.3.2003מיום 

  1תיקון מס' 

  )3151ה"ח ( 511עמ'  30.7.2002מיום  1861ס"ח תשס"ב מס' 

  א13הוספת סעיף 

(בחוק 2003במרס  1תו של חוק זה ביום כ"ז באדר א' התשס"ג (תחיל    .14  (
  א.13יום התחילה), בכפוף להוראות סעיף  –זה 

  1.3.2003מיום 

  1תיקון מס' 

  )3151ה"ח ( 511עמ'  30.7.2002מיום  1861ס"ח תשס"ב מס' 

(תחיל    .14  1תו של חוק זה שנה מיום פרסומו ביום כ"ז באדר א' התשס"ג 
  א.13יום התחילה), בכפוף להוראות סעיף  –) (בחוק זה 2003במרס 

רשע בעברת מין שאותה ביצע ות חוק זה יחולו על בגיר שהוהורא  (א)    .15
בהיותו בגיר, אם הורשע בעברה כאמור, בתוך חמש השנים שקדמו ליום 

  כניסתו לתוקף של חוק זה.

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2116.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-323.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1861.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/prop-3151.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1861.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/prop-3151.pdf
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  (בוטל).    (ב)

הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך     (ג)
באותו מוסד, אם הורשע לפני תחילתו של חוק למניעת העסקה  העסקתו

התיקון),  –(בסעיף זה  2007-), התשס"ח4מין (תיקון מס' של עברייני 
ובלבד שביום תחילתו של התיקון, יש בידו אישור המשטרה להעסקתו 

  באותו מוסד.

  1.4.2005מיום 

  2תיקון מס' 

  )59ה"ח ( 101עמ'  18.1.2005מיום  1975ס"ח תשס"ה מס' 

ות חוק זה יחולו על בגיר שנידון לשנת מאסר בפועל או יותר הורא  (א)    .15
רה כאמור, ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעב ת מין שאותהעבירבשל 

  בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה.

הוראות חוק זה, כנוסחו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין     (ב)  
 2005-), התשס"ה2במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון מס' 

), יחולו על בגיר כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד 2תיקון מס'  –(בחוק זה 
שהורשע בעברה בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של 

  .2תיקון מס' 

  

  1.2.2008ם מיו

  4תיקון מס' 

  )163ה"ח ( 23עמ'  1.11.2007מיום  2115ס"ח תשס"ח מס' 

סר בפועל או יותר ות חוק זה יחולו על בגיר שנידון לשנת מאהורא  (א)    .15
ת מין שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם עברבשל 

הורשע בעברה כאמור, בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף 
  של חוק זה.

הוראות חוק זה, כנוסחו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין     (ב)  
 2005-תשס"ה), ה2במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון מס' 

), יחולו על בגיר כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד 2תיקון מס'  –(בחוק זה 
שהורשע בעברה בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של 

  .2תיקון מס' 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1975.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-59.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2115.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-163.pdf
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הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך     (ג)
יעת העסקה באותו מוסד, אם הורשע לפני תחילתו של חוק למנ העסקתו

התיקון),  –(בסעיף זה  2007-), התשס"ח4של עברייני מין (תיקון מס' 
ובלבד שביום תחילתו של התיקון, יש בידו אישור המשטרה להעסקתו 

  באותו מוסד.

  

  8.2.2008מיום 

  5תיקון מס' 

  )323ה"ח ( 28עמ'  8.11.2007ום מי 2116ס"ח תשס"ח מס' 

  הוראות מעבר תחולה והוראת מעבר

ות חוק זה יחולו על בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע הורא  (א)    .15
בהיותו בגיר, אם הורשע בעברה כאמור, בתוך חמש השנים שקדמו ליום 

  ניסתו לתוקף של חוק זה.כ

הוראות חוק זה, כנוסחו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין     (ב)  
 2005-), התשס"ה2במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון מס' 

), יחולו על בגיר כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד 2תיקון מס'  –(בחוק זה 
לתוקף של  שהורשע בעברה בתוך חמש השנים שקדמו ליום כניסתו

  .2תיקון מס' 

הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך     (ג)  
באותו מוסד, אם הורשע לפני תחילתו של חוק למניעת העסקה  העסקתו

התיקון),  –(בסעיף זה  2007-), התשס"ח4של עברייני מין (תיקון מס' 
רה להעסקתו ובלבד שביום תחילתו של התיקון, יש בידו אישור המשט

  באותו מוסד.

  

  

  י לנדאועוז                               אל שרוןארי                  

  לביטחון הפנים שרה                     שלהממה ראש                  

  הם בורגאבר                       קצב משה    

  נסתב ראש הכיוש              א המדינהנשי     

  

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2116.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-323.pdf
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