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מבצעים ושיטור
אגף
ורישוי
אבטחה
חטיבת
אבטחה
מחלקת
חינוך
מוסדות
מדור
כ"ח בחשון ,התשפ"א
 15נובמבר 2020
סימוכין111318420 :

___________

הנדון :הנחיות מדור מוס"ח לחופשת החנוכה התשפ"א

 .1כללי:
החל מתאריך  10.12.2020יום חמישי ועד  18.12.2020תש"פ יחגוג עם ישראל את חג
החנוכה ,במהלך תקופה זו ישהו תלמידי ביה"ס בחופשה ,השנה יערך חג החנוכה בצל
משבר הקורונה.
 .2המציאות הביטחונית ערב חגי תשרי תש"פ:
א .פח"ע:
)1

לאחרונה עדים אנו להסלמה בפיגועי הטרור העממי המבוצע ע"י מפגע בודד.

)2

ניסיונות ארגון הג'יהאד האסלאמי לנקום את מותו של פעיל הארגון ,האירוע
האחרון ירי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל אירע בתאריך .14.11.2020

)3

המשבר הכלכלי הפוקד את רצועת עזה בעקבות מגיפת הקורונה ומדדי
האבטלה הגדולים עלולים להוביל את הנהגת החמאס להפנות את הזעם
כלפי ישאל באמצעות הפרחת בלוני תבערה ועידוד לביצוע פיגועים.

 .3המטרה
הנחיית כלל מערך האבטחה /מאבטחים וקב"טים להערכות לקראת חג החנוכה
התשפ"א 2020
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 .5הנחיות מערך הסיור בנושא אבטחת מוס"ח:
א .הערכות וסיורים במוס"ח ובסביבתם הקרובה וכן במוסדות במגזר החרדי והערבי בו
מתקיימים הלימודים בימי החופשה.
ב .יש לבצע סיורי וסריקות באזור מוס"ח למניעת ונדליזם.
ג .ככלל מערך הסיור יפעל בתקופה זו לאיתור ליקויים במרכיבי המיגון ,פרצות בגדר
שער פרוץ ודיווח לקב"ט לטיפול ב"מפגע".
ד .הערכות מוגברת בימי החזרה ללימודים מהחופשה סביב מוסדות החינוך ובקרבתם,
חזרה ללימודים מלאה מחופשת החנוכה בתאריך .20.12.2020
ה .היערכות היחידות בחופשת החג למניעת ונדליזם במוסדות החינוך והיערכות לחזרת
התלמידים בסיום חופשת החג.
ו .הנחיית מערך האבטחה להקפדה בסריקה יסודית לפני פתיחת המוסד החינוכי,
במוסד ובסביבתו הקרובה ,לאחר חזרה מחופשת הלימודים לאיתור חפצים חשודים,
וונדליזם ,פריצת סורגים ,פרצות בגדר ולאיתור כל מפגע חריג.
ז .הנחיית מערך אבטחת מוס"ח לסריקה בחניון הבית ספרי ובתחנות ההסעה.
ח .הגברת הפעילות האבטחה סביב מוסדות חינוך בדגש לביצוע סיורי ניידות תכופות
בקרבת מוסדות החינוך לאיתור אנשים וחפצים חשודים והנחיית קב"טים ומאבטחים
במוס"ח להגברת הערנות והמוכנות המבצעית.
ט .באחריות הקב"טים והתחנה הטריטוריאלית לוודא כי בכל מוסד חינוכי קיים תיק
שטח ,רועננו הנהלים ,הקפדה על ניהול יומן סריקות ותיעוד כל אדם הנכנס בשערי
המוסד החינוכי.
 .6קב"טי מוס"ח ברשויות:
א .הכשרת מאבטחים וביצוע ריענונים במהלך החופשה.
ב .השלמת ציוד מאבטחים ,זיווד ,חימוש בתוקף טרם סיום החופשה )כבל אבטחה,
תרסיס פלפל בתוקף ,פונדה לתרסיסי ,יומנים כרוכים ,כובע זיהוי וכו').
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ג .ערב חזרת התלמידים מחופשה
ביצוע סיורים וסריקות בכלל מוסדות החינוך טרם חזרת התלמידים למוסדות חינוך
מחופשת החג המתוכננת ,לשם איתור חפצים חשודים ואיתור סימני פריצה וזאת
בטרם חזרת התלמידים בבוקר.

ד .חזרה התלמידים
 )1ביצוע סריקות יסודיות בשעות שונות לשמירה על שבירת השגרה ,ע"י מאבטחי
מוסדות החינוך ותיעודן ביומן הסריקות.
 )2באחריות כל קב"ט להעביר את המצגת שהועברה ע"י מדור חבלה בנושא
חפצים חשודים עד אחרון המאבטחים ,ביצוע סנ"ח על פי הנחיות מ"י במוסדות
החינוך ,רק בסיום הסריקה יאפשר המאבטח כניסת תלמידים לתחום המוס''ח .
 )3בעת כניסת התלמידים למוסד החינוכי המאבטח יתמקם במקום שולט על כל
באי המוסד החינוכי.
 )4בעת הגעה/פיזור התלמידים המאבטח יתצפת וישלוט על נתיבי הגישה למוסד
החינוכי ,שכן מדובר בשעות ידועות ,במתכונת קבועה ובריכוז תלמידים רב מחוץ
לגדרות (פוטנציאל לאוספי מל"מ).
 )5בפרקי זמן אלה על המאבטח לגלות ערנות ודריכות ולהיות מוכן להגיב לכל
אירוע בכל מתווה פח"ע ,סדר ציבורי ו/או אלימות.
 )6ניידות אבטחה מדלגת במוסדות החינוך יבצעו סריקות מקדימות ,נוכחות
ובולטות במוסדות החינוך ובסביבתם הקרובה לאיתור אנשים/חפצים חשודים ,
יבצעו סיורים ממונעים ויעבירו דיווח על כל אירוע חריג למפקח חברת האבטחה
וקב"ט הרשות.

עמוד  3מתוך 5

 .4אבטחה בצל הקורונה:

 -בלמס -

א .כחלק מהיערכות מדור מוס"ח ומשטרת ישראל לפתיחת שנת הלימודים בצל מגיפת
הקורונה הוחלט על חידוד הנחיות משטרת ישראל למערך האבטחה במוס"ח.
ב .כל חובות שמירה על התקנות לשעת חירום חלות גם על מאבטח המוסד החינוכי.
ג .לציין כי לצד הקורונה תחומי אחריות של מאבטח המוסד החינוכי לא שונו ותפקידיו
העיקריים הינם :מניעת אירועי פח"ע ,סדר ציבורי ולהציף כל חריג במרחב המוסד
החינוכי.
ד .להלן הנחיות מדור מוס"ח:
( )1באחריות קב"ט הרשות לוודא כי כלל המאבטחים המועסקים בתחום
המוס"ח מחזיקים בתעודת מאבטח מוס"ח תקפה  ,ביצעו ריענון תקופתי,
ונושאים אישור היעדר עבירות מין תקף.
( )2תדרוך המאבטחים יבוצע ע"י הקב"ט ומפקח חברת האבטחה בכפוף
להנחיות משרד הבריאות.
( )3הכנסת מאבטח לבידוד תתבצע על פי הנחיית משרד הבריאות בלבד.
( )4עם פתיחת הלימודים יוודא מפקח חברת האבטחה וקב"ט הרשות כי
המאבטח עוטה על פניו מסכת פה-אף במשך כל פעילותו במוסד
החינוכי.
( )5בתקופה זו יש להימנע מלהכניס מבקרים שלא נמנים על תלמידי המוסד
החינוכי ואנשי הסגל.
( )6באחריות המאבטח למנוע התקהלות והתגודדות בסמוך לשער המוסד
החינוכי.
( )7באחריות המאבטח לתעד כל מבקר במוסד החינוכי שאושרה כניסתו ע"י
מנהלת המוסד החינוכי לנהוג עפ"י נהלי משטרת ישראל  :בדיקת זהות
הנכנס ,מטרת ביקורו ,הגורם אשר זימן אותו ורישומו ביומן הנכנסים כנדרש.
( )8מיקום המאבטח -לפני פתיחת שערי המוסד ,המאבטח יתמקם מחוץ לשער
המוסד ,בנקודה בה הוא יכול לצפות על כל הנכנסים והבאים בשערי המוסד.
( )9חל איסור להכניס כל אדם אשר לא אושר ע"י מנהלת/סגל המוסד.
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( )10השיח בין המאבטח לאדם אשר זומן למוסד יתבצע כשהשער נעול
ובמרחק של  2מטר ככל שניתן יש להימנע מהכנסת אוכלוסיות אשר
אינן הכרחיות לתפקוד המוסד.
( )11המאבטח יוודא כי כל הנכנס בשערי המוסד עוטה מסכה על פניו.
 .5במסגרת אחריות מ"י לאבטחת מוסדות חינוך ,באחריות כל יחידות מ"י להכיר את
מרחבי הלמידה שמופו ע"י הרשויות ,בהם ילמדו תלמידים במסגרת שעות הלימוד,
בנוסף למוסדות החינוך (מתנ"סים ,מרכזי העשרה)  ,על מנת לאפשר לכמה שיותר
תלמידים ללמוד לימודים פרונטליים מול מורה.
 .6רע"ני אבטחה ורישוי/בקרי מוס"ח  -להעביר את מסמך ההנחיות לכל הקב"טים
ועד אחרון מאבטחים

בברכה,
יניב אלכורת ,רפ"ק
ק' מוס"ח מגזר לא יהודי
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