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 בתשפ" בתמוז י"ט

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002255סימוכין: 

  לחוברת נהלי ביטחון, בטיחות ושע"ח נבחרים –תוכן העניינים 
 תשפ"גנספח לחוברת תוכנית העבודה לשנה"ל 

 
 באים במקום חוזרי המנכ"ל , אלא כתוספת להם( אינם)הנושאים המופיעים בחוברת זו 

 

 עמודים נושא

 1-3 תוכן העניינים

 4 כללי

       –נוהל עמידה ביעדי והנחיות הביטחון ע"פ תכנית העבודה לשנה"ל 
 5-10 "ביקורת קב"ט מוס"ח עצמית וביקורת מחוזית"

         –מוסדות חינוך שלא נפתחו  – תשפ"גדו"ח היום הראשון לשנת הלימודים 
 11-12 2022ספטמבר  1

 13-17 רענון -בחתך חודשי  לרכז ביטחון בית ספרי  נוהל תכנית עבודה שנתית תשפ"ג

 18-21 רענון -למנהלת גן  בחתך חודשי  נוהל תכנית עבודה שנתית תשפ"ג

 –ביקורת קב"ט מוס"ח רשותי במוסדות החינוך )ביקורת מתוכננת/מזדמנת( 
 22-27 וןרענ

 28-30 וןרענ -יקורות קב"ט מוס"ח בפנימיות נוהל ב

 31-34 רענון -נוהל אירוע חירום חריג במוסדות חינוך

 35 הודעה -מחלה  נוהל היעדרות בגין חופשה/ מילואים/

 36-37 (2022י לטבלת עזר לאיתור חוזרי מנכ"ל )מעודכן יו 

 38-39 הלימודים השתלמות וכנסים בשעות –ביצוע ריענונים בנושאי ביטחון ושע"ח 

 40-46 אלפון –רשימת קב"טים לפי רשויות 
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 עמודים נושא

 47 בטיחות

 48 רענון - 2019יוני ל "ח וריכוז אישורי בטיחות מעודכןרשימה מנחה למבדק במוס

 49-55 וןרענ – במוסדות החינוך תשפ"ג לפתיחת שנה"ל אישורי מוכנות

 56-57 רענון -בטיחות ברשות המקומית ניהול נוהל מבדק 

עבודות בניה ושיפוצים במהלך לימודים בתוך מוסד החינוך ובצמוד וסמוך נוהל 
 58 רענון -אליו 

 59 שעת חירום

 60-61 תשפ"ג תרגיל מוס"ח ארצי לשנת

 62-67 ןרענו – חירום במוס"חטת אוכלוסייה מפונה במצבי נוהל קלי

 68 רענון הנחיות –מערכות התרעה רעא"ד בבתי הספר 

 69-71 חברת מרטינס הופמן –דגשים לבקרת מרכיבי ביטחון וחירום 

 72-73 רענון -תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי 

 500ידוע בדבר החובה החוקית להחזקת מכשירי החייאה במוס"ח מעל 
 74-76 רענון - תלמידים

 77 אבטחה

 78-82 2022 -קורות למאבטחי מוסדות חינוך ביצוע בי

 83-84 רענון הנחיות –העסקת עובדי קבלן במוסדות החינוך 

 85 הכשרות

 86-92 המרכז תשפ"גקורסים והכשרות במחוז 

 93-97 מחוז מרכז – תשפ"גרענון הנחיות לביצוע הכשרות עזרה ראשונה 

 98-99 י ביטחון: קורסים וריענונים תשפ"גמיפוי הכשרת רכז

 100-102 תשפ"ג –כנית הכשרת מכלולי חינוך לחירום ת
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 עמודים נושא

 103 תקציבים

 104-105 20-60-01-17ביטחון תקנה עקרונות מנחים לבקשות תקציבי מרכיבי 

  בסיוע תקנה -2022רכישת מרכיבי ביטחון, בטיחות וחירום למוס"ח לשנת 

20-6-01-17 
106-122 

 123 טיולים

 124-125 רענון – מערכת תיאום טיולים

 126-130 ענון הנוהלר –ביקורת יציאה לטיול על ידי קב"ט מוס"ח 

 131-132 ן הנוהלרענו –העדר עבירות מין למלווים  –ביקורת טרום טיול 
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  נבחרים קובץ נהלים

 שנה"ל תשפ"ג
 

2022-2023 

 
 כללי
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002338סימוכין: 

 לכבוד 
 ברשויות מחוז המרכזתפוצת הקב"טים 

 

 שלום רב,

ביקורת קב"ט  -נוהל עמידה ביעדים והנחיות הביטחון ע"פ תוכנית העבודה הנדון: 
 רענון -מוס"ח עצמית וביקורת מחוזית 

נוהל "ביקורת קב"ט מוס"ח עצמית וביקורת מחוזית" לקב"טי מוס"ח ל רענוןלמכתבי זה  רצ"ב .1
 .וקב"טי רשויות מחוז המרכז

קב"ט כל סעיפי הבקרה והביקורת שעל הכולל את  נוהל מעודכןלתשומת לבכם הנוהל המצורף הינו  .2
ליישם בהיבטי ביטחון, בטיחות, הערכות לשעת חירום, טיולים ונהלי אגף  הרשות/ קב"ט המוס"ח

 בכיר לביטחון במשרד ויחידת הביטחון של מחוז המרכז.

בחודשים אוקטובר ואפריל מדי  – פעמיים בשנהת יס"ח / קב"ט רשות יבצע ביקורת עצמקב"ט מו .3
 .שנת לימודים ויציין בכתב בצמוד לכל סעיף וסעיף בנוהל את ממצאיו

 ממצאים לא תקינים יתוקנו על ידו וירשם בנוסף בצמוד לאותו סעיף ספציפי מועד התיקון. .4

ורט בנ"ל בכתב או במחשב סיכומים כמפ כלל, יהיו במשרד של כל קב"ט רשות / קב"ט מוס"חכ .5
 ביקורות מדי שנה. 2לגבי 

בביקורי הח"מ ובביקורי מנהלי הבטיחות ושע"ח המחוזיים מעת לעת ברשויות המחוז, תתבקשו  .6
 להציג ברישומי מחשב או משרד את ממצאי הבדיקות כאמור בנוהל זה.

 הסבריםהמפורטים בגוף המסמך. לנוחיותכם  כולל  ,את הסעיפים בביקורתהח"מ תבדוק  .7
 .בכל סעיף וסעיף מדויקיםמצורפים 

 ברשות שיש בה יותר מקב"ט אחד יש לדאוג לנוכחות מלאה במועד הבקרה/ ביקורת הח"מ. .8

קב"טים חדשים ילוו ע"י הקב"ט החונך המחוזי בהסבר על סעיפי הביקורת והכנתם במהלך חודשי  .9
 החניכה.

 .  רצ"ב נוהל הביקורת .10

פורמט - שאלון 
docx.בקרה  ביקורת קבטית מחוזית לקבט רשות ומוסח

 

.  בתקוה לשיתוף פעולה פורה ומוצלח בעתיד עומדת לרשותכם בכל שאלה/ הבהרת הנוהל הח"מ .11
 כבעבר.

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
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 העתקים:

 תפוצת ראשי רשויות מחוז המרכז
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 בכיר לביטחוןסמנכ"ל ומנהל אגף  –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 יועץ הבטיחות המחוזי – אלי הלמןמר 

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
1.1.23ת.ת. 
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/ ביקורת שאלון בקרה  

 2456 -סימוכין

לא  קיים נושא משני נושא מרכזי
 קיים

 הערות

 כללי

     ביצוע ביקורת עצמית ע"פ סעיפי המבדק ותיעודו
 

 נתוני מוס"ח:
 מס' בתי"ס  _______
 מס' גנ"י _________

   

תכנית 
 עבודה

כנגזרת מתכנית  רשותית תכנית עבודה שנתיתקיום  
 העבודה המחוזית

 
תכנית עבודה בסיסית בכתב המהווה את סל כל המשימות על 

רת תכנית העבודה השנתית שהוצאה ובבסיס מסמך ההנחיות בח
 –ע"י המחוז ובנוסף נושאים המוגדרים על פי מדיניות הרשות 

 ושיבוצה באאוטלוק כתכנון שנתי בחתך חודשי

   

מעקב תכנית עבודה שנתית הנוגעת לכל מוסדות החינוך 
 כנגזרת מתוכנית העבודה הרשותית 

 
תכנית עבודה ספציפית לכל בי"ס המוגשת ע"י רכז הביטחון בציון 

והמשולבת בתכנית העבודה של קב"ט  מטלות ותאריכים בכתב
  המוס"ח.

תכנית עבודה ספציפית לכל גן ילדים המוגשת ע"י מנהלת הגן 
והמשולבת בתכנית העבודה של  בציון מטלות ותאריכים בכתב

 קב"ט המוס"ח.

   

 תכנית העבודה הרשותית תכנון מול ביצועקיום מעקב 
 

  בתמל"ק  הרשותי  הממוחשב בפירוט כל בי"ס וגן.

   
 
 

 דו"ח פעילות חודשי / תלת חודשי 
 

 יוגש לקב"ט ע"י רכז הביטחון מידי חודש  –רכזי ביטחון 
 חודשים 3-אחת ל מנהלת הגןיוגש לקב"ט ע"י  –מנהלות גן

   
 
 

תכנית רב שנתית להשתתפות  -  (04 )לשעבר 17 תקנה
  משרד החינוך במרכיבי ביטחון לכל המוס''ח

 
מסמך היערכות המתבסס על תכנית פערים במרכיבי ביטחון, 

 בטיחות וחירום

   
 

הערכות 
לפתיחת 

שנת 
 הלימודים

 כנס מאבטחים 
    תאריך הכנס/ מסמך זימון  -תיעוד

 

 כנס מנהלים חדשים לפתיחת שנה
    תאריך הכנס/ מסמך זימון  -תיעוד

 

 כנס רכזי ביטחון
    תיעוד + חוברת הנחיות לרכזי הביטחון

 כנס גננות
   תיעוד + חוברת הנחיות למנהלות הגן
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לא  קיים נושא משני נושא מרכזי

 קיים
 הערות

 ביטחון

 "תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי" הימצאות 
 ולכל גן ילדים כל בית ספרל
 

 ע"פ הפורמט החדש

   
 

 נוהל כניסה בית ספרי )מכל בי"ס ברשות(הימצאות 
 

 ייכתב ע"י מנהל/ת ביה" ס בסיוע קב"ט המוס"ח ברשות

   

מעקב תקינות מרכיבי ביטחון בתי"ס וגנ"י כולל בדיקת 
 לחצני מצוקה

   
 

 שליטה ומעקב תקני אבטחהטבלת 
 

 ,משטרת ישראל)טבלת תקן ואיוש כולל ציון גורם מתקצב: 
 (, אחררשות המקומית

   
 

 ראיונות מאבטחי מוס"ח
 

ראיון אישי של הקב"ט לכל מאבטח מוס"ח חדש עם כניסתו 
 לתפקיד ולכל מאבטח ותיק לקראת תחילת שנה

 לכלל המאבטחים אישור העדר עבירות מיןהימצאות 

   
 

 ביצוע ביקורות למאבטחים תכנית 
 

 תיעוד ביקורות למאבטחי מוס"ח אחת לחודש לפחות

   

 מעקב תכנית הכשרה ושמירת כשירות שנתית טבלת 
 של המאבטחים

 
 יש להיעזר בדיווחים מחברות האבטחה

   
 

 חירום

י ו/או "הכי מוגן שיש" לכל מיפוי מרחב מיגון תקנטבלת 
 מוס"ח

 
מיפוי מרחב מוגן בכל בי"ס וגן ילדים כולל גודל המרחב במ"ר 

ופתרון חלופי בחירום בהינתן שקיימים פערי מיגון )על פי מפתח 
 מ"ר לתלמיד( 0.5

  

 
 

ולכל גן  תכנית "פינוי במצב חירום " לכל ביה''סטבלת 
 ילדים

 
מיפוי שטחי כינוס לכל בי"ס וגן ילדים לתרחיש פינוי )רעידת 

 אדמה, שריפה וכו'(

  

 
 

מוס''ח /תכנית פינוי בעת צונאמי ברשויות רלוונטיות
   רלוונטיים 

 )גן רווה, ראשון לציון, עמק חפר(
  

 
 

 מעקב וביצוע תרגילים בפתיחת שנה''ל
 

 תיעוד ביצוע תרגיל ירי טילים לכל בי"ס וגן ילדים
 ילדיםתיעוד ביצוע תרגיל רעידת אדמה/ שריפה לכל בי"ס וגן 

 תיעוד פינוי משער מילוט אחורי

  

 
 

 מעקב תרגיל דליפת חומר מסוכן 
רלבנטי רק לגבי בתי ספר שהוגדרו כמתרגלי חומ"ס ולהם נבנה 

 תיק מיוחד לטובת העניין
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9 
לא  קיים נושא משני נושא מרכזי

 קיים
 הערות

 חירום

תהליך  הכנה לתרגיל מוס"ח ארצי בהתאמה לגאנט 
  המופיע בחוברת הפקודה המחוזית לתרגיל היערכות מחוזי

 
תיעוד ביצוע כנסים לרכזי ביטחון ולגננות, חוברות פקודה 

ושיבוצה באאוטלוק  לתרגיל, תרגילי הדגמה, סיכום תרגיל
 בהתאם

   

 בכל בית ספרצל''ח קיום מעקב 
 

  תיעוד תרגילים -רשימת חברי הצל"ח -שם בי"ס -רישום

   
 
 

 מעקב בתי ספר שמוגדרים כמתקני קליטה
 

מיועדי קליטה כולל פירוט כח אדם תיעוד רשימת בתי"ס 
 בהוראה של כל מתקן קליטה בהתאמה

   
 

בטיחות 
 סביבתית

 אישור מוכנות / בטיחות שנתי בתוקף לכל מוס"ח  
 בתי"ס + גנ"י

 

   

  15/8גאנט בטיחות שנתי לקראת אישורי מוכנות 
 

תיעוד שילוב גאנט הבטיחות השנתי בתכנית העבודה של קב"ט 
 הרשות

   
 

בתי"ס  –לכל מוס"ח ע"י הרשות לפחות  1מבדק בטיחות 
 + גנ"י

 
  

 
 

טיולים 
פעילות חוץו  

ב"מערכת הטיולים"/תכנית on line יכולת צפייה 
 הטיולים  

 

   
 

 קבלת תכניות טיולים מכלל בתיה"ס וגני הילדים
 

 שילובם בתכנית העבודה של קב"ט הרשות/ מוס"ח

   
 

 בתי"ס וגנ"י -יציאה לטיולקב"ט טרם ביצוע ביקורת 
 

שבועיים לפני  – עותק מכל ביקורת "התכוננות לטיול" בכתב
 היציאה לטיול

 בבוקר היציאה לטיול – בכתב" טיול טרום" ביקורת מכל עותק

   
 

 אישור יציאה לטיול של גן ילדים
 

תיעוד טופס אישור היציאה החתום ע"י מפקחת פדגוגית וקב"ט 
 הרשות/ מוס"ח 

   
 

 השתלמות טיולים לרכזי ביטחון בית ספרייםביצוע 
 

ע"י פקח הטיולים המחוזי ובהתקשרות ישירה של קב"ט הרשות/ 
 מוס"ח

   
 

 
 

 הכשרות
 
 

 ביצוע קורס מנב''טים/קב''טים מוס''ח
 ותיעוד מועד ביצוע הקורס

   
 

 ביצוע ריענון מנב"טים שנתי 
 מועד ביצוע הקורס

   
 

 ביצוע קורס בטיחות 
 מועד ביצוע הקורס
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10 
לא  קיים נושא משני נושא מרכזי

 קיים
 הערות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הכשרות
 

 שנתי ביצוע יום כשירות בטיחות
 מועד ביצוע ההכשרה

   

 מתדרך משלחות עבר הכשרה וקורס
 מועד ביצוע ההכשרה והקורס

   
 

    שנה בתפקיד( 1השתלמות קב"טים חדשים )עד 
 

    השתתפות בפורום קב"טים מחוזי
 

 

    מינוי לרכזי הביטחוןכתבי עותקים מהמצאות 
 

 מעקב סטאטוס הכשרת רכזי ביטחוןטבלת 
 

 שעות של כל רכז ביטחון 60מועד ביצוע קורס בסיסי 

   
 

  ביטחוןמעקב סטאטוס ריענון רכזי 
 

 שעות אחת לשנתיים לכל רכז ביטחון 8מועד ביצוע רענון 

   
 

 תכנית ותיעוד לו"ז ביצוע כנסי רכזי ביטחון
 

פתיחת שנה ותרגיל  –כנסי רכזי ביטחון בשנה  2תיעוד לפחות 
 מוס"ח ארצי

   
 

 תכנית ותיעוד לו"ז ביצוע כנס גננות רשותי
 

 ח"מוס ותרגיל שנה פתיחת – בשנה גננות כנסי 2 לפחות תיעוד
 ארצי )בתיאום מול הפיקוח הפדגוגי במסגרת אשכולות(

   

ביקורות 
 וניהול ידע

מזדמנת בכל בי"ס וגן  +ביקורת מתוכננת  ביצוע ותיעוד
 ילדים ומעקב תיקון ליקויים 

 
ביקורות מזדמנות בכל בי"ס  2-ביקורת מתוכננת אחת ו -בתי"ס 
 בשנה 

ביקורות מזדמנות בכל גן ילדים  2-ביקורת מתוכננת אחת ו –גנ"י 
 בשנה

   
 

 מרכיבי ביטחון וחירום – ביקורת "מרטנס הופמן"
 
ם של קב"ט הרשות/ ומעקב תיקון ליקויי תכנית ביקורות -

 מוס"ח

   

  במערכת הבקרהon line יכולת צפייה  -
   

 

    מעקב ו ודוחות אירוע חריג תחקירים תיעוד ביצוע
 

תיעוד סיכום בקרה/ ביקורת קב"ט המחוז האחרון 
 בתיקיית ביקורות קב"ט מחוז
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002460סימוכין: 

 

 לכבוד 
 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז 

 

 -מוסדות חינוך שלא נפתחו  -דו"ח היום הראשון לשנה"ל תשפ"ג הנדון: 

 2022ספטמבר  1 

 

 ביום הראשון לפתיחת שנה"ל תשפ"ג,     שלא נפתחואבקשכם להעביר דיווח בגין מוסדות חינוך 
     -:  08:30לא יאוחר מהשעה , 2022ספטמבר  1
 

 _______________________ -הרשות : שם 
 

 הסיבה לאי פתיחת המוסד סמל מוסד שם המוסד )בי"ס/גן( מס"ד

    

    

    

    

 
 שם הקב"ט: ___________________________

 
 פקס': ______________   מס' פלאפון: _______________ מס' טלפון: ______________

 
 2022ספטמבר  1נפתחו ביום  שלאמוסדות חינוך יש להקפיד להעביר הדיווח רק בעבור 

 bitachonm@education.gov.ilלדואר אלקטרוני:   08:30עד השעה 
 ולוודא קבלתו על ידינו.

 
 

 בברכת שנת לימודים בטוחה
 בטיחותית ומוצלחת 

 

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –גב' ורדה אופיר 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז  –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  – מר להב עזאני

 מטה אגף הביטחון
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 1.6.23ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002461סימוכין: 

 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז

 

 שלום רב,

 

 ריענון -נוהל תכנית עבודה שנתית בחתך חודשי לרכז ביטחון בית ספרי הנדון: 

 

תכנית העבודה השנתית של רכז הביטחון הבית ספרי נגזרת מתוך כלל המשימות והתפקידים  .1

הספר -יתהמוגדרים בכל חוזרי המנכ"ל בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום בתוך ב

 ובפעילות חוץ בית ספרית.

בחודש אוגוסט לפני פתיחת תכנית העבודה תוכן ע"י רכז הביטחון הבית ספרי במסגרת ימי ההיערכות  .2

 (.15/8-5/9)חלון הזמן האפשרי  5/9 -שנה"ל ובכל מקרה לא יאוחר מ

יעביר לבית הספר מועד הביקורת המתוכננת ומועדי ביקורות מזדמנות ומועדי  קב"ט מוס"ח רשותי .3

מבדקי הבטיחות מטעמו לשיבוץ בחודשים הרלוונטיים לכל בית ספר ובית ספר )רכזי הביטחון הבית 

 תוכנית העבודה הבית ספרית(.  ספריים ישבצו ב

 לקב"ט מוס"ח רשותי.לפני הצגתה  תאושר ע"י מנהל/ת ביה"סהתכנית  .4

לחודש, יעביר רכז הביטחון הבית ספרי דווח ביצוע חודשי לקב"ט  5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מ .5

 מוס"ח רשותי עם פירוט כל הפעילות שבוצעה בחודש שקדם לו. 

הקבועות יש לשלב מדי חודש בחודשו בתאריכים ספציפיים )ביקורת מאבטח אחת המשימות את  .6

 לחודש, תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים(. 5לשבוע, דו"ח פעילות חודשי בכל 
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  -להלן הפירוט בחתך חודשי: .7

 

 חודש ספטמבר  .א
 העברת כתב מינוי מעודכן של רכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט מוס"ח רשותי. (1
 )פורמט אחוד(.מוסדי ושטח עדכון תיק בטחון  (2
מינוי צוותי חירום, תדרוכם ותרגולם + כתבי מינוי )בנוסף לתדרוכים לקראת תרגיל מוס"ח  (3

 ארצי(. 
 )בי"ס יסודי( במסגרת "יום כתום" ע"י פקע"ר תכנון שיבוץ הדרכה בנושאי "חינוך לחירום"  (4
 לוץ קל( לכיתות י' )בי"ס על יסודי(.חי -תכנון שיבוץ הכשרת סע"ר )סיוע עצמי ראשוני (5
 תדרוך מאבטח ביה"ס בנושא שגרת העבודה ונהלי הכניסה לבית הספר. (6
 וידוא כי המנהל ורכזי השכבות הכינו תוכנית פדגוגית להפעלת התלמידים בחירום.  (7
 ווידוא השלמת פערים. ביקורת מרכיבי ביטחון ושע"חביצוע  (8
 העברת תכנית טיולים שנתית לקב"ט.  (9

 דיקת כשירות מקלטים + תקינות וכשירות ציוד החרום.ב (10
 בדיקת כשירות ציוד ע"ר וציוד כיבוי. (11
 בדיקת תקינות מערכת הכריזה.  (12
 בדיקת תקינות מערכת רעא"ד במוס"ח הרלבנטים. (13
 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (14
 .ונגישות לחומרים המקוונים בפורטלים ורת המצאות חוזרי מנכ"ל בבתיה"סביק (15
 אחת לשבוע.לפחות  –ביקורות שוטפות למאבטח ביה"ס  (16
 שליחת דו"ח פעילות חודשי מרכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט מוס"ח רשותי.  (17
 בסיוע רכז הביטחון. ע"י מנהל/ת המוסד החינוכי  בית ספריכניסה הכנת נוהל  (18
 ירי טילים. –תרגיל פינוי תחילת שנה  (19
 יש לשלב יציאה משער מילוט חירום. –שריפה  /רעידת אדמה  –תרגיל פינוי תחילת שנה  (20
בהתאם למשימות בחוברת תכנית  ת עבודה שנתית לקב"ט מוס"ח רשותיהעברת תוכני (21

 העבודה.
, וידוא קבלת רעידת אדמה לכל בית ספר וכל כיתההתאמת ההנחיות לירי טילים בהפסקה ו (22

 אישור קב"ט המוס"ח לתוכנית ההתגוננות הבית ספרית.
 והפצת מצגת "חפץ חשוד ושדות מוקשים" בקרב המחנכים. העברת תדרוך (23
)תחילת שנה ספטמבר/אוקטובר ע"פ זימון קב"ט  השתתפות המאבטח בכנס מאבטחים (24

 מוס"ח(

 חודש אוקטובר .ב
 השתתפות בהשתלמות רענון לרכז הביטחון הבית ספרי בנושאי טיולים  (1

 רשותי(. )תבוצע ע"י פקח הטיולים המחוזי בזימון ואחריות קב"ט מוס"ח 
 ביקורת תיק ביטחון מוסדי ותיק שטח ע"י הקב"ט. (2
 )תחילת שנה ספטמבר/אוקטובר( השתתפות המאבטח בכנס מאבטחים (3
 וידוא הכנת תכנית לימודים למוס"ח שהפך למרכז קליטה.  (4
 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (5
 אחת לשבוע. לפחות ביקורות שוטפות למאבטח ביה"ס  (6
 שליחת דו"ח פעילות חודשי מרכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט מוס"ח רשותי.  (7
 בדיקת בטיחות בית ספרית )איתור ליקויי/ מפגעי בטיחות(.  (8
 ביקורת תקינות מרכיבי הביטחון והעברת דיווח לקב"ט מוס"ח רשותי. (9

 המשך העברת תדרוך והפצת מצגת "חפץ חשוד ושדות מוקשים" בקרב המחנכים. (10
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 במברחודש נו .ג
 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (1
 אחת לשבוע. ס לפחותביקורות שוטפות למאבטח ביה" (2
 שליחת דו"ח פעילות חודשי מרכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט מוס"ח רשותי.  (3
 תדרוך ביטחון ובטיחות בטיולם לרכזי טיולים ולמורים אחראי טיול ע"י רכז הביטחון הבית ספרי. (4
 )במידה ולא בוצע בחודש ספטמבר(. ביצוע תרגיל שריפה כולל פנוי כ"לעל פי חוזר מנ (5
ולקראת מזג אויר סוער  לקראת החורףתדרוך מורים ותלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות  (6

 )סופות(.
תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל התלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת  (7

 .חנוכה
 

 חודש דצמבר  .ד
 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (1
 אחת לשבוע. ס לפחותביקורות שוטפות למאבטח ביה" (8
 שליחת דו"ח פעילות חודשי מרכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט מוס"ח רשותי.  (2
 בדיקת בטיחות בית ספרית )איתור ליקויי/ מפגעי בטיחות(.  (3
 תרגיל מוס"ח ארצי()ההדרכה תבוצע בתחילת שנה ובסמוך ל הדרכת צוותי כיבוי אש (4
 )ההדרכה תבוצע בתחילת שנה ובסמוך לתרגיל מוס"ח ארצי( הדרכת צוותי עזרה ראשונה (5
 )ההדרכה תבוצע בתחילת שנה ובסמוך לתרגיל מוס"ח ארצי( הדרכת צוותי סורקים וסדרנים (6

 
 חודש ינואר .ה

 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (1
 לשבוע. אחתלפחות ביקורות שוטפות למאבטח ביה"ס  (2
 שליחת דו"ח פעילות חודשי מרכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט מוס"ח רשותי.  (3
 בדיקת מקלטים כשירות ותקינות ציוד החרום. (4
 בדיקת תקינות מערכת כריזה בית ספרית. (5
תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל התלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות באירועי  (6

  ט"ו בשבט.
 .לקראת תרגיל מוס"ח ארציהשתתפות בכנס מנהלים ורכזי ביטחון  (7
יבוצע באחריות  – לקראת תרגיל מוס"ח ארציהשתתפות בתרגיל הדגמה לרכזי ביטחון  (8

 קב"ט הרשות.

 חודש פברואר .ו
 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (1
 אחת לשבוע. לפחות ביקורות שוטפות למאבטח ביה"ס  (2
 שליחת דו"ח פעילות חודשי מרכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט הרשות.  (3
 בדיקת בטיחות בית ספרית )איתור ליקויי/ מפגעי בטיחות(.  (4
 לקראת תרגיל מוס"ח ארצי.ביצוע תרגיל מכין בשלבים  (5
 .טילים ירי במתווה – 21.2.2023 ארצי ח"מוס תרגיל ביצוע (6
 ט"קב בהנחיית ספרי הבית המורים לחדר( ח"צל סימולציית) הדמיה בתרגיל השתתפות (7

 . רשותי ח"מוס
 סיכום תרגיל התגוננות מוס"ח ארצי, העברת הסיכום לקב"ט מוס"ח רשותי. (8
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 חודש מרץ .ז
 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (1
 פרוט אחת לשבוע. –ביקורות שוטפות למאבטח ביה"ס  (2
 שליחת דו"ח פעילות חודשי מרכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט מוס"ח רשותי.  (3
תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל התלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת  (4

 פורים.
 

 חודש אפריל .ח
 ביקורת ביצוע רענון ירי ע"י מאבטח.  (1
 השתתפות המאבטח בכנס מאבטחים )באחריות קב"ט מוס"ח רשותי(. (2
 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (3
 אחת לשבוע. לפחות ביקורות שוטפות למאבטח ביה"ס  (4
 שליחת דו"ח פעילות חודשי מרכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט מוס"ח רשותי.  (5
 בדיקת בטיחות בית ספרית )איתור ליקויי/ מפגעי בטיחות(.  (6
ון ובטיחות לקראת תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל התלמידים בנושאי בטח (7

 פסח.
תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל התלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות באירועי יום  (8

 יום העצמאות. הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל וטקסי 
 
 

 חודש מאי .ט
 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (1
 אחת לשבוע. לפחות ביקורות שוטפות למאבטח ביה"ס  (2
 שליחת דו"ח פעילות חודשי מרכז הביטחון הבית ספרי לקב"ט מוס"ח רשותי.  (3
 תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל התלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת הקיץ. (4
 תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל התלמידים לקראת מסיבות סוף שנה. (5
 ל"ג בעומר.תלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות באירועי תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל ה (6
 השבועות.תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל התלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות בחג  (7

 
 חודש יוני .י

 תחילת היערכות לשנה"ל הבאה.  –ריכוז מפגעי בטיחות והעברתם לרשות  (1
 ל הבאה.תחילת היערכות לשנה" –ביצוע ביקורת תקינות מרכיבי ביטחון  (2
המשך תדרוך סגל ההוראה ובאמצעותם את כלל התלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת  (3

 יציאתם לחופשת הקיץ. 
 דו"ח סיכום פעילות שנתית והעברתו לקב"ט מוס"ח רשותי.  (4
 תחקיר והפקת לקחים באירועים חריגים.  (5
 ביקורת המצאות חוזרי מנכ"ל בבתיה"ס.   (6
 פרוט אחת לשבוע. –ביה"ס ביקורות שוטפות למאבטח  (7
 הגשת תכנית טיולים לשנה"ל הבאה. (8
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 חודש יולי .יא

 15/8וידוא ביצוע מבדק בטיחות ע"י הרשות המקומית )לצורך העברת אישור מוכנות לפתיחת שנה 
 ע"י הגורם המוסמך ברשות(. 

 
 

 חודש אוגוסט .יב
 ספרי חדש(.השתתפות בהכשרת רכזי ביטחון בית ספריים חדשים )רק לרכז ביטחון בית  (1
לקראת פתיחת שנה"ל לרכזי ביטחון בית ספריים בנושאי ביטחון , בטיחות  כנסהשתתפות ב (2

 ושע"ח .
 הכנת תכנית עבודה לשנה"ל הבאה.  (3
 לחודש אוגוסט.  15-קבלת אישור מוכנות לפתיחת שנה עד ליום ה (4
 תדרוך / פגישת הכרות בקליטה למאבטח חדש/ למאבטח ותיק.  (5
 כריזה בית ספרית. בדיקת תקינות מערכת (6

 
 
קב"ט רשות / מוס"ח בכל רשות יתדרך את כל רכזי הביטחון הבית ספריים שברשות באופן הכנת  .8

תכנית העבודה בציון תאריכים ספציפיים בכל חודש לביצוע המשימה / מטלה ובמקביל לאורך כל 

 שבו בוצעה המשימה / מטלה. התאריך בפועל השנה ציון 

 

 של כל בית ספר תתויק בתמל"ק המתאים.עותק מכל תכנית עבודה  .9

 

 בברכה,
 לימור לביא

 
 

  
 

 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ושע"ח ממונה בטיחות  –גב' עינב זרקא 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 1.6.2023ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002464סימוכין: 

 

 לכבוד 

 ברשויות מחוז המרכזתפוצת הקב"טים 

 

 שלום רב,

 רענון -חודשי למנהלת גן  נוהל תכנית עבודה שנתית בחתךהנדון: 

 
לבצע את תפקידו בצורה טובה המאפשר לכל בעל תפקיד  "כלי עבודה"תכנית עבודה שנתית הינה  .1

 יותר.

תכנית העבודה השנתית של מנהלת הגן נגזרת מתוך כלל המשימות והתפקידים המוגדרים בכל  .2
 .ובפעילות שמחוץ לגן חוזרי המנכ"ל בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום בגן

לגן הילדים מועד ביקורת מתוכננת ומועדי ביקורות מזדמנות לשיבוץ  קב"ט מוס"ח רשותי יעביר .3
 דשים הרלונטיים בכל גן וגן ברשות.בחו

 לבצע: הגןמנהלת  עללהלן פרוט המשימות בחתך חודשי ש .4

 חודש ספטמבר .א
כפי שמופיע בחוזר מנכ"ל גנ"י )העברת עותק  –בסיוע קב"ט המוס"ח  נתוני תיק ביטחוןעידכון  (1

 .(לקב"ט מוס"ח רשותי

 ביצוע תרגיל ירי טילים בכיתות הגן. (2

 .יש לשלב יציאה משער מילוט אחורי –רעידת אדמה / שריפה ביצוע תרגיל  (3

 חפץ חשוד הכולל פינוי מהגן. ביצוע תרגיל  (4

 להפעלת הילדים במצבי חירום. "הפגה פדגוגית"הכנת תכנית  (5

 .דיווח על אירועים חריגים, למידה והפקת לקחים (6

 מעודכנים. בטיחות ושעת חירום מנכ"ל ביטחון, ישל חוזר בדיקת הימצאותם (7

מפקחת על ואישורה ע"י קב"ט מוסדות החינוך הרשותי ו שנתיתוסיורים  טיוליםכנת תכנית ה (8
 הגן.

 .כשירות ותקינות המקלט / חדר הביטחון וציוד החרום דיווח לקב"ט על (9

 לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון. תרגול והפעלת (10

 דיווח על תקינות שער חשמלי המחובר לטמ"ס. (11

 .30.9-הכנת תוכנית עבודה שנתית בליווי וסיוע הקב"ט והעברתה אליו עד ה (12

 הטמעת ההנחיות לירי טילים בהפסקה + רעידת אדמה. (13
 
 
 
 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

19 
 

 ודש אוקטוברח .ב
 .לקחים והפקת למידה, חריגים אירועים על דיווח (1
 .הביטחון גורמי של התגובה וזמן המצוקה לחצן והפעלת תרגול (2
 מרכיבי ביטחון בגן. אי תקינות/דיווח לקב"ט מוס"ח רשותי על תקינות (3

 דיווח לקב"ט אודות מפגעי בטיחות גלויים לעין. (4

 

 חודש נובמבר .ג

 דיווח על אירועים חריגים, למידה והפקת לקחים. (1
 המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.תרגול והפעלת לחצן  (2
 .בגן ביטחון מרכיבי אי תקינות/תקינות על רשותי ח"מוס ט"לקב דיווח (3
 דיווח לקב"ט אודות מפגעי בטיחות גלויים לעין. (4

  לקראת החורף.תדרוך הילדים בנושאי ביטחון ובטיחות  (5

 החנוכה.תדרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת חג  (6

 

 חודש דצמבר .ד

 של ציוד החירום. דיווח על כשירות ותקינות (1

 דיווח על אירועים חריגים, למידה והפקת לקחים. (2
 תרגול והפעלת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון. (3
 .בגן ביטחון מרכיבי אי תקינות/תקינות על רשותי ח"מוס ט"לקב דיווח (4
 דיווח לקב"ט אודות מפגעי בטיחות גלויים לעין. (5

 

 ינוארחודש  .ה

 דיווח על אירועים חריגים, למידה והפקת לקחים. (1
 תרגול והפעלת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון. (2
 .בגן ביטחון מרכיבי תקינות/אי תקינות על רשותי ח"מוס ט"לקב דיווח (3
 דיווח לקב"ט אודות מפגעי בטיחות גלויים לעין. (4
 בשבט.ט"ו תדרוך הילדים בנושא בטיחות וביטחון לקראת  (5
 לגן הילדים. לתרגיל מוס"ח ארציאישור קב"ט הרשות, התאמת ההנחיות  (6
השתתפות בכנס גננות לקראת תרגיל מוס"ח ארצי על חשבון שעות פיתוח מקצועי  (7

 בהיקף של שעה אחת בלבד )בתיאום מול הפיקוח הפדגוגי(.
 

 חודש פברואר .ו

 דיווח על אירועים חריגים, למידה והפקת לקחים. (1
 והפעלת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.תרגול  (2
 דיווח לקב"ט מוס"ח רשותי על תקינות/אי תקינות מרכיבי ביטחון בגן. (3
 דיווח לקב"ט אודות מפגעי בטיחות גלויים לעין. (4
 תרגיל מכין לקראת תרגיל מוס"ח ארצי.תדריך וביצוע  (5

 במתווה ירי טילים .  21.2.2023ביצוע תרגיל מוס"ח ארצי  (6
 העברת סיכום תרגיל מוס"ח ארצי לקב"ט מוס"ח. (7
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 חודש מרץ .ז

 דיווח על אירועים חריגים, למידה והפקת לקחים. (1
 תרגול והפעלת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון. (2
 דיווח לקב"ט מוס"ח רשותי על תקינות/אי תקינות מרכיבי ביטחון בגן. (3
 לעין.דיווח לקב"ט אודות מפגעי בטיחות גלויים  (4
 חג פורים.תדרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת  (5

 

 חודש אפריל .ח

 דיווח על אירועים חריגים, למידה והפקת לקחים. (1
 תרגול והפעלת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון. (2
 דיווח לקב"ט מוס"ח רשותי על תקינות/אי תקינות מרכיבי ביטחון בגן. (3
 בטיחות גלויים לעין.דיווח לקב"ט אודות מפגעי  (4
 הפסח.תדרוך הילדים בנושא בטיחות לקראת חג  (5

 ויום העצמאות.תדרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת ימי הזכרון  (6

 

 חודש מאי .ט

 דיווח על אירועים חריגים, למידה והפקת לקחים. (1
 תרגול והפעלת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון. (2
 תי על תקינות/אי תקינות מרכיבי ביטחון בגן.דיווח לקב"ט מוס"ח רשו (3
 תידרוך הילדים  בנושא ביטחון ובטיחות לקראת הקיץ. (4

 ל"ג בעומר.תדרוך הילדים בנושא בטיחות לקראת  (5

 השבועות.תדרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת חג  (6

 ערכות לשנה"ל הבאה.יתחילת ה –לרשות  ריכוז מפגעי הבטיחות ודיווח (7
 

 יוניחודש  .י

 דיווח על אירועים חריגים, למידה והפקת לקחים. (1
 תרגול והפעלת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון. (2
 דיווח לקב"ט מוס"ח רשותי על תקינות/אי תקינות מרכיבי ביטחון בגן. (3
 דיווח לקב"ט אודות מפגעי בטיחות גלויים לעין. (4
 לקראת יציאה לחופשת הקיץ.תידרוך הילדים  (5

 
 

 שנההיערכות לפתיחת ה .יא
השתתפות בהשתלמות גננות רשותית לקראת פתיחת שנת הלימודים על חשבון שעות  (1

 )בתיאום מול הפיקוח הפדגוגי(.בהיקף של שעה וחצי פיתוח מקצועי 

 .30.9-ה עד אליו והעברתה ט"הקב וסיוע בליווי שנתית עבודה תוכנית הכנת (2

 בעלות. /הלימודים מהרשות המקומיתלבטיחות לפני פתיחת שנת קבלת אישור מוכנות  (3

 הכנת תכנית "הפעלה פדגוגית" לחירום לשנת הלימודים הבאה. (4

לקראת פתיחת  בגן ביטחון מרכיבי אי תקינות/תקינות על רשותי ח"מוס ט"לקב דיווח (5
 שנת הלימודים.

הכנת המרחב המוגן לכל עת, להשתדל לשמור על המרחב המוגן פנוי ומתאים לשהיית  (6
חירום, באחריות הרשות המקומית לאפשר ולסייע בפתרונות אחסון  ילדים במצב

 מתאימים.
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את כל הגננות שברשות באופן הכנת תכנית  , יסייע וילווהקב"ט רשות / מוס"ח בכל רשות יתדרך .5
העבודה בציון תאריכים ספציפיים בכל חודש לביצוע המשימה / מטלה ובמקביל לאורך כל השנה 

 בוצעה המשימה / מטלה.ציון התאריך בפועל שבו 

 של כל גן תתויק בתמל"ק המתאים . עותק מכל תכנית עבודה .6

 תכניות הגננות תשולבנה בתכנית העבודה הרשותית.  .7

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
 
 

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 ומנהל אגף בכיר לביטחוןסמנכ"ל  –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 1.1.23ת.ת. 
 1.6.23ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002468סימוכין: 

 

 לכבוד 

 ברשויות מחוז המרכזתפוצת הקב"טים 

 

 שלום רב,

 רענון -)ביקורת מתוכננת / מזדמנת(  -ביקורת קב"ט מוס"ח רשותי במוסדות חינוך הנדון: 

 

 .     כללי1
 

רכז הביטחון הבית ספרי הינו בעל תפקיד המסייע למנהל בית הספר בתכנון, ארגון וביצוע  א.
 הנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות למצבי חירום של בית הספר.

 
 רכז הביטחון הבית ספרי מונחה ומבוקר מקצועית על ידי קב"ט מוס"ח רשותי. .ב

 
מנהלת הגן הינה האחראית הכוללת לכל נושאי הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום,  .ג

 ומונחת מקצועית על ידי קב"ט מוס"ח רשותי.
 
 
 הנוהלמטרת  .2
 

לשמש לקב"ט כלי עזר לביצוע ביקורת על אופן מילוי תיפקודיהם של רכז הביטחון הבית ספרי  א.
 ומנהלת הגן.

 
 לשמש לרכז ביטחון בית ספרי ולמנהלת הגן כלי עזר למילוי תפקידם. ב.
 

 
 השיטה .3
 

תחום הספר שב -ומתואמת בכל תחילת שנת לימודים בכל אחד מבתי מתוכננתביצוע ביקורת  א.
 אחריותו, ולא יאוחר מסוף חודש נובמבר שבאותה שנה. 

 
במהלך שנת הלימודים בכל אחד מבתי הספר  מזדמנותביקורות   2  -ביצוע של לא פחות מ ב.

 שבתחום אחריותו.
 
 ביקורות מרכיבי ביטחון )פעמיים בשנה(, ניתן לשלב בביקורות אלו. ג.
 
ומתואמת בכל אחד מגני הילדים שבתחום אחריותו, ולא יאוחר מסוף  מתוכננתביצוע ביקורת  .ד

 של אותה שנה. דצמברחודש 
 

בכל אחד מגני הילדים שבתחום אחריותו במהלך  מזדמנותביקורות   2  -ביצוע של לא פחות מ .ה
 שנת הלימודים.
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 מהלך הביקורת .4
 

ספרי ואילו בגן פגישה עם מנהל/ת בית הספר בנוכחות רכז הביטחון הבית  א.
 -הילדים עם מנהלת הגן, ותכלול את הנושאים הבאים:

 
 הצגת מטרת הביקורת על ידי הקב"ט. (1

 
 הצגת אירועים חריגים שקרו במוסד החינוכי )אם קרו(. (2

 
 קבלת סקירה של המנהל/ת על היערכות המוסד החינוכי בנושאי ביטחון,  (3

 בטיחות והיערכות לחירום. 
 

 הביקורת בנוכחות המנהל/ת.סיכום  (4
 
 

 בבית הספרנושאים לבדיקה  ב.
 

 נושאים לביקורת מתוכננת (1
 

 הצגת כתב מינוי לרכז הביטחון הבית ספרי על ידי המנהל/ת.  א(
 

 )ניתן גם באופן מקוון( -הימצאות חוזרי מנכ"ל שבתוקף בנושאי: ב(
 
 ביטחון. (1)
 ונתונים למצבי חירום.היערכות למצבי חירום כולל פנקס הנחיות  (2)
 טיולים כולל מפות ופנקסי כיס. (3)
 הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך. (4)
 משלחות לחו"ל. (5)

 
 מוסדי מלא ומעודכן.שטח וחירום בדיקת תיק ביטחון  ג(
 

 תכנון מול ביצוע. בדיקת תוכנית עבודה שנתית  ה(
 

מבדיקות בטיחות רכז הימצאות עותקי מבדקי בטיחות )מחוז/רשות( ועותקים  ו(
 הביטחון הבית ספרי.

 
 אישור בטיחות. ז(
 

 הימצאות דיווח פעילות חודשי עד לאותו חודש. ח(
 

בדיקת הימצאות תיק )קלסר( המרכז בתוכו מסמכים הקשורים לביטחון,  ט(
 לבטיחות ולהיערכות לחירום עם חוצצים ביניהם.

 
 .מרחבים מוגנים/בדיקה של המקלטים י(
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 בדיקת הימצאות תוכנית טיולים שנתית. יא(
 

 .סקר תקינות אמצעי כיבוי אש יב(
 

על ידי המאלש"חיות  "חינוך לחירום" תכניתימצאות תוכנית ולו"ז לביצוע ה יג(
 )לבתי ספר יסודי בלבד(.

 
 הימצאות תוכנית הפגה פדגוגית לחירום. יד(

 
 בדיקת שטחי הכינוס/פינוי. טו(

 
לבתי ספר המתוכננים לשמש  מקום למידה חלופיתוכנית לבדיקת הימצאות  טז(

 בחירום, המאושרת על ידי מנהל מחלקת החינוך הרשותי. מתקני קליטהכ
 

תיעוד בדיקת הימצאות ציוד חירום תקין ועל פי התקנים כמפורט בחוזר  יז(
 מנכ"ל שע"ח.

 
יום בדיקת הימצאות מע"ר בבית הספר עם תעודת מע"ר בתוקף עד שנתיים מ יח(

 ביצוע ההכשרה/רענון )מורה חנ"ג ו/או מורה של"ח(.
 

 ביקורת למאבטח. יט(
 

 בדיקת תקינות מערכת הכריזה. כ(
 

 כא(     בדיקת מערכות רעא"ד במוס"ח הרלבנטים.
 

 בדיקת תקינות לחצן המצוקה )באם קיים(. כב(
 

 כניסה למוסד חינוכי.  -כג(    בדיקת נוהל בית ספרי 
 

 יומני ביקורים וסריקות מהשנה הקודמת.המצאות  כד( 
 

 
 נושאים לביקורת מזדמנת (2
 

 ביקורת למאבטח. א(
 

 ביצוע סיור תקינות גדרות. ב(
 

 בדיקת תקינות מערכת הכריזה. ג(
 

 בדיקת תיקון ליקויי בטיחות שנתגלו בסקר הבטיחות. ד(
 

 בבוקר היציאה לטיול. "טרום טיול"תיעוד ביקורת  ה(
 
 ות לחצן המצוקה )באם קיים(.בדיקת תקינ ו(
 
 בדיקת ביצוע ודיווח דוח חודשי. ז(
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 בדיקה מדגמית של נושאי נשק. ח(
 

 בדיקה של מקלט/מרחב מוגן. ט(
 

בדיקת ההיערכות לתרגיל פינוי תחילת שנה ולתרגיל מוס"ח ארצי לפני ובצמוד  י(
 למועד התרגיל בהתייחס לסוג התרחיש שיתורגל.

 
 אחד מתרגילי הפינוי. –פינוי משער מילוט אחורי בדיקת שילוב  יא(

 
 כניסה למוסד חינוכי. –יב(     בדיקת נוהל בית ספרי 

 
 המצאות יומני מבקרים וסריקות מהשנה הקודמת. יג(

 
 

 בגן הילדיםנושאים לבדיקה  ג.
 
 נושאים לביקורת מתוכננת (1

 
 )ניתן גם באופן מקוון( הימצאות חוזר מנכ"ל גני ילדים. א(
 

 תוצאות מבדק בטיחות )רשות/מחוז( ב(
 
 אישור בטיחות. ג(
 

 תכנון מול ביצוע. תוכנית עבודה שנתית  ד(
 

 בדיקת הימצאות תיק )קלסר( המרכז בתוכו מסמכים הקשורים  ה(
 לנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום עם חוצצים ביניהם. 

 
 הטלפון.הימצאות רשימת טלפונים חיוניים בצמוד לעמדת  ו(
 
 בדיקת המקלט / מרחב מוגן. ז(
 

 בדיקת שטח הכינוס. ח(
 

 בדיקת ציוד החירום. ט(
 
 בדיקת לחצן המצוקה וחיבורו למוקד. י(
 

 ביקורת למאבטח )באם קיים(. יא(
 

 בדיקת הימצאות רשימת כתובות וטלפונים של כל ההורים. יב(
 

 יג(      בדיקת שער חשמלי המותנה בטמ"ס .
 

 ת יומני מבקרים וסריקות מהשנה הקודמת )באם לגן יש מאבטח(.המצאו יד(
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 נושאים לביקורת מזדמנת (2
 

 סיור תקינות גדרות ושערי חירום. א(
 

 בדיקת לחצן מצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון. ב(
 

 בדיקה חזותית של מתקני חצר. ג(
 

 הטלפון.בדיקת הימצאות רשימת טלפונים חיוניים בצמוד לעמדת  ד(
 

 ה(       בדיקת תיקון ליקויי הבטיחות שנתגלו בסקר הבטיחות.      
 

 ו(       בדיקת שער חשמלי המותנה בטמ"ס .
 
בדיקת היערכות לתרגיל פינוי תחילת שנה ולתרגיל מוס"ח ארצי לפני ובצמוד  ז(

 למועד התרגיל בהתייחס לסוג התרחיש שיתורגל.
 

 מילוט אחורי באחד מתרגילי הפינוי.בדיקת שילוב פינוי שער  ח(
 

 המצאות יומני מבקרים וסריקות מהשנה הקודמת )באם לגן יש מאבטח(. ט( 
 
 
 
 סיכום הביקורת . 5
 

 ביצוע סיכום ראשוני עם רכז הביטחון הבית ספרי )ביקורת בבית ספר(. א.
 

 ספר/גן ילדים(.-ביצוע סיכום עם מנהל/ת המוס"ח )בית ב.
 
כתוב לרכז הביטחון הבית ספרי או לגננת שיכלול את כל ממצאי הביקורת עם הוצאת סיכום  ג.

 -העתק ל:
 

 הספר.-מנהל בית (1
 

 קב"ט הרשות )כשקב"ט מוס"ח אינו קב"ט הרשות(. (2
 

 מנהל מחלקת החינוך. (3
 
 תיוק במשרדי קב"ט הרשות בתמל"ק המתאים. ( 4
 
 

 לקבוע לו"ז לתיקון באם נתגלו ליקויים משמעותיים בעת הביקורת, יש ד.
 וביצוע ביקורת חוזרת. 
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 .   מומלץ לפרסם עיקרי נושאי הביקורת למנהלי ורכזי הביטחון הבית   6
 הספר ולגננות כחומר תורתי.-ספרי בתי      

 
 
 
 .  סיכומי הביקורות יתויקו במשרדי הקב"ט בתמל"ק המתאים וייבדקו   7

 ע"י הח"מ מעת לעת.     
 

 

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
 
 
 
 
 

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –גב' ורדה אופיר 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז  –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 תיק הנחיות וחוזרי מטה 

 1.6.23ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002500סימוכין: 

 

 לכבוד 

 "פנימיות" –תפוצת חברי פורום קב"טים מחוזי 
 קב"ט מ.מ. "אבן יהודה" – מר אורן לוי 
 קב"ט מ.מ. "באר יעקב" –מר יוסי מעודה  
 קב"ט מ.מ. "גדרה" –מר זוהר שוקר  
 קב"ט מ.א. "גזר" – מר עופר גומבינר 
 קב"ט מ.א. "גן רווה" –מר רוני ברכה  
 הביטחון עיריית "הוד השרון"סגן מנהל אגף  – רועי ולפישמר  
 קב"ט מ.א. "חבל יבנה" – מר שלמה לחר 
 מ.א. "חבל מודיעין"מוס"ח קב"ט  – בני פרפלוטציקמר  
 עיריית "כפר סבא" קב"ט מוס"ח –מר ירון יופה  
 מנהל מח' הביטחון עיריית "לוד" – אביטן בן שמןמר  
 קב"ט מ.א. "נחל שורק" – מר רותם גן 
 עיריית "נס ציונה"קב"ט מוס"ח  –מר מוריס באזוב  
 מ.א. "עמק חפר" קב"ט מוס"ח –מר יהונתן סירי  
 מ.מ. "קרני שומרון" ית מוס"חקב"ט – גב' קרין מדמון 
 לציון"קב"ט מוס"ח עיריית "ראשון  – אביי באיוךמר  
 סגן מנהל אגף ביטחון ובטיחות עיריית "רחובות" –מר אופיר מזרחי  
 עיריית "רעננה" מנהלת יחידת ביטחון מוס"ח – מירב סלומוןגב'  
 "שדות דןקב"ט מ.א. " – מר אילן קרני 
 מנהל מח' ביטחון ובטיחות מוס"ח מ.א. "שומרון" – מוטי זלביץ'מר  

  

 שלום רב,

 רענון -נוהל ביקורות קב"ט מוס"ח בפנימיות הנדון: 

 כללי .1
על ידי רוב  הפנימיות בארץ, המוכרות על ידי משרד החינוך, ושיש להן סמל מוסד, מטופלות  .א

 .המינהל לחינוך התיישבותי
על ידי המינהל  על ידי משרד החינוך עם סמל מוסד, ואינן מטופלותישנן גם פנימיות, המוכרות  .ב

 לחינוך התיישבותי.
(קבעה  שקב"ט מוסדות חינוך  2012)כמפורט בחוזר מנכ"ל ביטחון מאוקטובר  החלטת ממשלה .ג

 רשותי מחוייב לטפל בכל מוסדות החינוך שבתחום הרשות, ביניהם פנימיות.
 
 

 מטרות הנוהל .2
יקרי הנושאים הייחודיים לפנימייה בנושאי ביטחון והיערכות למצבי לרכז במסמך אחד את ע .א

 חירום.
 לשמש כלי עזר לקב"ט מוס"ח במילוי תפקידו לאכיפת נהלי הביטחון וההיערכות לחירום בפנימייה. .ב
להנחות, להדריך ולבקר מקצועית את מנהל הפנימייה ורכז הביטחון ביישום נהלי הביטחון  .ג

 וההיערכות לחירום.
ר שנושאי הבטיחות בפנימייה אינם בטיפול ובאחריות קב"ט מוס"ח רשותי אלא יחידת להבהי .ד

 הביטחון והבטיחות של המינהל לחינוך התיישבותי.
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 השיטה .3
 ./ קב"ט מוס"ח פנימייתי קיום מפגש היכרות והדרכה עם מנהל הפנימייה ורכז הביטחון .א
 בהיבט הביטחוני. ביצוע סיור להכרת מבני הפנימייה בדגש על נקודות קריטיות .ב
 ומתואמות על פי נוהל ביקורת קב"ט מוס"ח במוסד חינוכי. )שנתיות( ביצוע ביקורות מתוכננות .ג
 על פי הנוהל. )תקופתיות( ביצוע ביקורות מזדמנות .ד
על ידי בעל תפקיד  רצוי ומומלץ יותר בלילה לפחות פעם בחודש מתועדת ביצוע ביקורת אבטחה .ה

 .וידווח לו ממצאי הביקורת בכתב שייקבע על ידי הקב"טמתוך הרשות מטעם קב"ט הרשות 

למנהל הפנימייה, למנהל אגף הביטחון במינהל לחינוך התיישבותי  כל דוחות הביקורותהפצת  .ו
 מעקב הקב"ט אחר תיקון הליקויים.ו

 
 נושאים לבדיקה .4

 תכנית אבטחה, שאושרה על ידי קב"ט מוס"ח רשותי. .א
 שעות ביממה כל זמן שהייתם של תלמידים בפנימייה החל   24הימצאות מאבטח מוס"ח   .ב

 מהתלמיד הראשון.
 מרכיבי ביטחון תקניים כמפורט בחוזר מנכ"ל ביטחון בתי ספר שבתוקף. .ג
 תיק שטח. .ד
 מקלטים / מרחבים מוגנים תקניים ותקינים. .ה
 סדר פעולות לאירועי חירום בשיגרה. .ו
 חירום בשעת חירום.סדר פעילות לאירועי  .ז
 רשימת תלמידים כוללת כתובות וטלפונים של ההורים. .ח
 רשימת מדריכים בפנימייה שאינם מתגוררים בפנימייה. .ט
 רשימת מדריכים / עובדים המתגוררים בפנימייה. .י

 רשימת נושאי נשק מתוך עובדי הפנימייה. .יא
נוך התיישבותי וקב"ט הכנת תכנית עבודה שנתית על פי הנחיות מנהל אגף הביטחון במינהל לחי .יב

 מוס"ח רשותי.
 תירגול התלמידים בכל אחד מהתרחישים על פי תכנית עבודה שנתית שתוכן,  .יג

 ותוצג על ידי רכז הביטחון בפנימייה לקב"ט מוס"ח רשותי.        
 בדיקת שטחי הכינוס. .יד
 בדיקת שערי יציאות חירום. .טו
 מוגן. ביצוע תרגילים גם בשעות הלילה כולל כניסה למקלט / מרחב .טז

 
 האבטחה בפנימייה .5

על פי הנחיות מנהל אגף הביטחון במינהל לחינוך  רכז ביטחון פנימייתיבכל פנימייה ימונה  .א
 התיישבותי.

 על פי הנחיות מנהל אגף הביטחון  במינהל לחינוך התיישבותי. תכנית אבטחהבכל פנימייה תוכן  .ב
 תכנית האבטחה תאושר על ידי קב"ט מוס"ח רשותי. .ג
שעות ביממה כל זמן שהייתם של תלמידים בתוכה והחל  24 אבטחה צמודהמחוייבת ב כל פנימייה .ד

 בשונה מבית ספר. מהתלמיד הראשון
ולאחר שעברו ראיון  מאבטחי מוס"ח,כל המאבטחים בפנימייה מחוייבים להיות בוגרי הכשרת  .ה

 קבלה על ידי קב"ט מוס"ח רשותי.
 .המאבטחת את מוסדות החינוך באותה רשותכל המאבטחים בפנימייה יהיו מתוך חברת האבטחה  .ו
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 ושיש בה יותר  האבטחה בפנימייה המשמשת גם כבית ספר בשעות הלימודים הפורמאליות, .ז
 ילד, תמומן בשעות הלימודים על ידי משטרת ישראל באמצעות הרשות המקומית.  100  -מ

 אחריות המימון באבטחת הפנימייה שונה מפנימייה לפנימייה, וכוללת את  .ח
 האפשרויות הבאות:

 בעקרון מימון האבטחה בפנימייה הינו באחריות הבעלות. (1  
 על ידי אגף הביטחון בדגש על קוי עימות,  למשמרת אחתסיוע במימון מאבטח  (2  

 יו"ש ומרחב תפר. 
 על ידי המינהל לחינוך התיישבותי.למשמרת אחת סיוע במימון מאבטח  (3  
 ידי הבעלות.מימון יתרת המשמרות על  (4  

 המימון באמצעות אגף הביטחון מועבר ישירות לרשות המקומית. .ט
 המימון באמצעות המינהל לחינוך התיישבותי מועבר ישירות לבעלות על הפנימייה. .י

 
ביצוע הנוהל ע"י קב"ט הרשות / קב"ט מוס"ח רשותי יבדק על פי נוהל "ביקורת קב"ט מוס"ח עצמית  .6

 וביקורת מחוזית".
 

 נוהל זה לפנימיות ולגורמים רלבנטים ברשות.נא הפיצו  .7
 

 

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
 
 

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מנהל אגף הביטחון במינהל לחינוך התיישבותי –מר בני אלחילו 
 אגף הביטחון וממונה בטיחות ושע"ח במינהל לחינוך התיישבותי סגן מנהל –מר אורן אורעד 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 1.1.23ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002472סימוכין: 

 

 לכבוד 
 ברשויות מחוז המרכזתפוצת הקב"טים 

 תפוצת הפיקוח הפדגוגי מחוז המרכז
 

 שלום רב,

 ריענון -נוהל אירוע חירום חריג במוסדות חינוך הנדון: 

 להלן ריענון נוהל טיפול בדו"ח אירוע חירום חריג. .1
 

 ולא גורע ממנו אלא בנוסף לו.האמור במסמך זה אינו בא במקום האמור בחוזר המנכ"ל  .2
 

הנכם מתבקשים לתדרך מנהלי בתי הספר וגנ"י ולהעביר להם המידע הנדרש כך שתעמדו  .3
 בדרישות הנוהל. 

 
אירוע חרום חריג ידווח מידית ע"י מנהלי בתי הספר והגננות לקב"ט הרשות ולמפקח  .4

ווחים אך ורק הפדגוגי הממונה על בית הספר/ גן הילדים.  לקב"ט המחוז יועברו הדי
 ע"י קב"טי הרשויות וכל זאת בעמידה בלוח הזמנים של הנוהל.

 
הדיווח המבוקש בנוהל אירוע חירום חריג הינו כזה הנוגע לנושאי ביטחון, אבטחה,  .א

 בטיחות ושעת חירום.
בסוגיות של פגיעת תלמיד בתלמיד ותלמיד בעובד הוראה אין חובת דיווח לקב"ט  .ב

 הממונה על המוסד החינוכי.הרשות כי אם למפקח הכולל 
 הממונה עליו. המפקח הפדגוגי ביצוע דיווח של מנהל המוס"ח על  אחריותככלל  – יודגש .5

 
 להלן הנוהל: .6

 
 :הגדרהא.   
 אירוע חירום/ חריג הינו פעולה/ תאונה/ תקלה ביטחונית/ אירוע חבלני/ תקלה       

 בטיחותית/ תאונת דרכים  שאירעו במוסד חינוכי ו/ או לתלמיד/ מורה/ עובד מוסד                     
 לרבות פעילות חוץ בית ספרית וטיולים ופעילות חינוכי בשעות הלימודים ולאחריהן                     
 י שפונה ואושפז בבית חולים , וכן כל מקרה של פציעת תלמיד/ עובד מוסד חינוכקיץ                   
 והיעדרות  תלמיד ממוס"ח ומביתו. )מיד עם קבלת הידיעה הראשונה על העדרו(.                   

 מיידי: –דו"ח ראשוני ב.   
   לקב"ט הרשות המקומית מיד עם היודע דבר האירוע  טלפונית –(  יועבר ב"מיידי" 1      

 כולל הממונה.ולמפקח ה                        
 ( יעביר במיידית ל:  ולא מנהל בית הספרקב"ט הרשות המקומית )          
 מחוז מרכז,  –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח    –     לימור לביא          

  -או:       050-6282340 -נייד                                      
 ממונה בטיחות ושע"ח מחוז המרכז,  –       להב עזאני          

  -או:       052-9204466 -נייד                                      
 ממונה בטיחות ושע"ח מחוז המרכז,   –      עינב זרקא          

 052-9457807 -נייד                                      
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 ית שהדיווח הועבר לדובר המחוז ולמנהלת  (  המפקח הכולל הממונה יוודא מייד2     
 תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח במחוז המרכז.            

 
 דו"ח משלים בכתב:ג.   
 שעות לאחר האירוע.    24יועבר ע"ג הטופס הרצ"ב עד       
 דיווחים בכתב ממנהלי בתי הספר )במידה ויהיו כאלו( יועברו על ידכם בצירוף חוות       

 דעתכם/ הערותיכם.                    
 הדו"ח המשלים )יכיל גם את כל הדיווחים שהועברו טלפונית( ויועבר ליחידת הביטחון                       
     bitachonm@education.gov.ilדוא"ל : , משרדנו -המחוזית                   
 ולוודא קבלתו.                    

 
 לתשומת לבכם, קיימת חשיבות למילוי כלל הסעיפים בדו"ח. .7

 
כל האמור בנוהל זה חל גם על הודעה ראשונית של תלמיד נעדר )חסר בבית ספרו/ גן  .8

 ילדים/ ביתו(.
 

ועים לרבות ירי/ מטענים/ חפצים כל האמור בנוהל זה חל גם על אירועים ביטחוניים )פיג .9
 חשודים וגם במקרים שהתגלו כפיגוע שנמנע ואין נפגעים(.

 
: כי בעת אירוע ביטחוני חריג ישנו לחץ רב במערכת החינוך לקבלת פרטים יודגש .10

במהירות ועל כן נודה לתדרוך משרדכם/ אנשיכם להעברת מלוא הפרטים הנדרשים 
 בדחיפות.

 
 את מנהלי מוסדות החינוך )מנהלי בתי הספר והגננות( הנכם מתבקשים לתדרך היטב .11

 
הננו מבקשים להדגיש כי מנהלת מחוז המרכז והנהלת המשרד רואים חשיבות עצומה  .12

לקבלת הדיווח הנדרש במהירות ובמקסימום פרטים ולכן ישנה חשיבות מרובה לתדרוך 
 הנדרש.מנהלי  בתי הספר וגנ"י בהתאם ולהקפדה על עמידה בלוח הזמנים 

  

 בברכה,
 

 להב עזאני
 ממונה בטיחות ושע"ח  

 מחוז מרכז
 

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –גב' ורדה אופיר 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 

 מחוז המרכז  –ממונה בטיחות ושע"ח  –רקא גב' עינב ז
 מטה אגף הביטחון

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
 1.6.2023ת.ת. 
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 תאריך  _______________
 שעה     _______________

 

 לכבוד  

 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח 

 bitachonm@education.gov.il – דוא"ל באמצעות
 

 
  ___________שם פרטי  ____________   שם משפחה   - מאת:  קב"ט הרשות/ קב"ט מוס"ח 

 
 שם הרשות  ____________  טל' משרד  ____________  טל' נייד ____________________ 

 
 _________________________________________  פקס _________________  דוא"ל

  ============================================================ 
 

 דוח אירוע חירום חריגהנדון :  
 

  ============================================================ 
 _________ שעת האירוע___________    תאריך האירוע____________________    מקום האירוע -
 
   –גורם/ סיבת האירוע  -
 

 אחר  פיגוע      תאונה עצמית        מפגע בטיחותי  אלימות 

  
============================================================= 

 

       סמל מוסד _____________  שם ביה"ס/הגן ____________   -שם הנפגע _______________  גיל: -
 כתה _____   
 
 כתובת ________________________________  )מגורי הנפגע(. -
 
 ___________  -______________  טלפון נייד : -_______________  טלפון בית:  -שם הורי הנפגע:  -

============================================================= 
 

 )שם ביה"ח בו מאושפז( _________________________________________  האם בוצע פינוי ולאן -
 
 מצבו הרפואי  _______________________________________________________________ -

============================================================= 
 ___________________________________________________ קצר ותמציתי –תיאור האירוע  -
 

__________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________   פעולות ראשונות שננקטו -
 __________________________________________________________________________ 

 
 מסקנות ראשונות  ____________________________________________________________ -

_________________________________________ _________________________________ 
 
 המשך טיפול )באם יש נא לפרט( __________________________________________________ -

============================================================= 
 

 שם פרטי ומשפחה ____________________  תפקיד ________________ -המדווח לקב"ט הרשות:

 טל' נייד _______________ טל' משרד __________________     חתימה ________________

 מקב"ט הרשות ליחידת הביטחון המחוזית
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 תאריך  _______________
 שעה     _______________

 לכבוד   
 ___________           שם הרשות __________ מר/ גב'               קב"ט מוס"ח   

 
  ___________שם פרטי  ____________   שם משפחה   - מאת:  מנהל /ת בית הספר / גן ילדים  

 
 שם הרשות  ____________  טל' משרד  ____________  טל' נייד ____________________ 

 
 _________________________________________  _________________  דוא"לפקס 

  ============================================================ 
 

 דוח אירוע חירום חריגהנדון :  
 

  ============================================================ 
 _________ שעת האירוע___________    תאריך האירוע____________________    מקום האירוע -
 
   –גורם/ סיבת האירוע  -
 

 אחר  פיגוע      תאונה עצמית        מפגע בטיחותי  אלימות 

  

============================================================= 
 

   סמל מוסד _____________  שם ביה"ס/הגן ____________   -שם הנפגע _______________  גיל: -
 כתה _____    
 
 כתובת ________________________________  )מגורי הנפגע(. -
 
 ___________  -______________  טלפון נייד : -_______________  טלפון בית:  -שם הורי הנפגע:  -

============================================================= 
 

 )שם ביה"ח בו מאושפז( _________________________________________  האם בוצע פינוי ולאן -
 
 מצבו הרפואי  _______________________________________________________________ -

============================================================= 
 ___________________________________________________ קצר ותמציתי –תיאור האירוע  -
 

__________________________________________________________________________ 
 

 ________________  _______________________________________ פעולות ראשונות שננקטו -
 

 __________________________________________________________________________ 
 

 מסקנות ראשונות  ____________________________________________________________ -
 

 __________________________________________________________________________ 
 

 המשך טיפול )באם יש נא לפרט( __________________________________________________ -
============================================================= 

 

 שם פרטי ומשפחה ____________________  תפקיד ____________________________ -המדווח:
 טל' משרד ________________   חתימה ______________טל' נייד ____________________  

 ממנהל/ת המוסד החינוכי לקב"ט הרשות
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002494סימוכין: 

 

 לכבוד 

 ברשויות מחוז המרכזתפוצת הקב"טים 

 

 שלום רב,

 הודעה -ריענון נוהל היעדרות בגין חופשה/ מילואים/ מחלה הנדון: 

 

של היעדרות קב"ט רשות/ במטרה להסיר ספק אפשרי, הנני מבקשת  לרענן הנוהל האומר כי בכל מקרה 
 -:יש להודיע למשרדנו הפרטים כלהלן –מוס"ח )חופשה/ מילואים/ מחלה( 

 
 
 הרשות  _____________________ שם הקב"ט  __________________ .1
 
 ______________ -מיום __________________   עד יום:  -מועד ההיעדרות: .2
 

 __________________________________________________  -הסיבה: 
 
 שם ___________________   תפקיד  ____________________  -המחליף: .3
 

 טל' בבית  _________________    טל' משרד  _______________________ 
 

 טל' סלולארי  ____________      
 

 .פרטנא הקפידו  ככלל  ובמועדי חופשת הקיץ ב

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
 העתקים:

 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 
 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
 1.6.23ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002495סימוכין: 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז
 

 טבלת עזר לאיתור חוזרי מנכ"ל בביטחון, בטיחות ושעת חירוםהנדון: 

 (2022)מעודכן יולי 

בנהלים שאינם  ל מנת למנוע השימושוע לאור שינויים שחלו בחוזרי המנכ"ל בשנים האחרונות .1
טבלת עזר לאיתור חוזרי מנכ"ל בביטחון, בטיחות ושע"ח מעודכנים, הנני מצרפת לכם 

 בצירוף קישוריות. 2022ליולי המעודכנים 

לתשומת ליבכם כיום ניתן להתמצא בצורה פשוטה בכלל החומרים המקצועיים וחוזרי המנכ"ל  .2
 יחות וחירום". תחת הכותרת "ביטחון, בט פורטל "מוסדות חינוך"באמצעות 

safety.aspx-notices-https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/mankal  

 
 .. לשימושכם3

 בברכה,
 לימור לביא

 
 

  
 

 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 

 חוזר מעודכן שם הפרק  מס"ד

 ל בטיחות"כל חוזרי מנכ  .1
 

 2016נובמבר  –גנ"י 
 2018עדכון הוראה מרץ 

 
 2014מרץ  –בתי"ס 

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=95&UTM_SOURCE=
NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F11&UTM_CAMPAIGN=MNK  

 
n.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMahttp://cms.educatio

nkal/ChozreyMankalBetichut.htm  

 ל ביטחון"חוזרי מנכ  .2
 

 2016נובמבר  –גנ"י 
 

 2012 אוקטובר –בתי"ס 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=14  
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMa
nkal/ChozreyMankalBitachon.htm  

 ל טיולים "חוזר מנכ  .3
 

 2016 מרץ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMa
nkal/tiyulim.htm 

 

 חוזר שעת חירום  .4
 2016נובמבר  –גנ"י 
 2014 אוקטובר –בתי"ס 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMa
nkal/ChozreyMankalShaatCherum.htm 
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 אגף בכיר לביטחוןסמנכ"ל ומנהל  –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 1.6.2023ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002496סימוכין: 

 

 לכבוד 

 הקב"טים ברשויות מחוז המרכז תפוצת
 
 

 שלום רב,
השתלמויות וכנסים בשעות  -ביצוע רענונים בנושאי ביטחון ושעת חירוםהנדון: 

 הלימודים

 
רצ"ב תדפיס במסגרת היערכות לבניית תכנית העבודה הרשותית לרכזי הביטחון, לנוחיותכם  .1

 .2010דצמבר  5.4 -1מחוזר מנכ"ל, 

 

פעילויות ריענונים/ השתלמויות/ כנסים במהלך שנת  4לבצע  על בסיס החוזר המצ"ב ניתן .2
 הלימודים בשעות הלימודים.

 

לתשומת לבכם רענוני רכזי ביטחון )המתקיימים אחת לשנתיים( וכן ימי הסיכום של קורסי  .3
 הפעילויות המאושרות. 4 -מההכשרה לרכזים הינם חלק 

 

עבור כל רכז ביטחון(   -)שמי אבקשכם להקפיד על הוצאת אישור השתתפות בחתימתכם  .4
 לפעילויות שאתם יוזמים.

 
 

 בברכה,
 לימור לביא

 
 

  
 

 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 
 

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 

  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –זרקא גב' עינב 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 תפוצת הפיקוח הפדגוגי במחוז המרכז

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
 1.6.2023ת.ת. 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

39 

 

 

 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

40 
 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

41 

 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

42 
 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

43 
 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

44 
 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

45 
 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

46 

 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

47 

 
  נבחרים קובץ נהלים

 שנה"ל תשפ"ג
 

2022-2023 

 
 בטיחות
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002506סימוכין: 

 

 לכבוד 
 זתפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכ

 
 שלום רב,

 ריענון -2019רשימה מנחה למבדק במוס"ח וריכוז אישורי בטיחות מעודכן ליוני הנדון: 

 

 מבדקי בטיחות במוס"ח יש לבצע ע"פ רשימה מנחה למבדק במוס"ח וטבלה מרכזת של אישורי  .1
 בטיחות מוס"ח .

 : הנוהלים המעודכניםמצ"ב  .2

             2019 יוני -בתי ספר גנים ופנימיותלרשימות בדיקה 

רשימה מנחה 
pdf.2019 לעריכת מבדק יוני

 

מוסד יבים להימצא ברשות המקומית לכל ם לטבלה המרכזת את האישורים המחותשומת ליבכ .3
 חינוכי. 

אחר קבלת ותיעוד האישורים  מנהלי מוסה"ח בתי"ס וגנ"י כי באחריותם לעקוב יש ליידע את  .4
 הנדרשים למוסד החינוכי שלהם.

 
 בברכה,

 
 להב עזאני

 ממונה בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
 העתקים:

 מנהלת מחוז המרכז  – ורדה אופירגב' 
 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מנהל אגף בטיחות ארצי –מר רותם זהבי 
 מנהל תחום בטחון , בטיחות ושע"ח מחוז המרכז –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 יועץ הבטיחות המחוזי –מר אלי הלמן 

 הנחיות וחוזרי מטהתיק 
 תיק בטיחות

 20.6.2023ת.ת. 
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 תשפ"ב י"ט בתמוז

 2022 ולייב 18
 2000-2005-2022-0001490סימוכין: 

 לכבוד 
 קב"טים ברשויות מחוז המרכזתפוצת 
 מפקחים פדגוגיים במחוז המרכז תפוצת 

 

 
 שלום רב,

 ריענון -אישורי מוכנות לפתיחת שנה"ל תשפ"ג במוסדות החינוך הנדון: 

 כללי .1

והתשתיות במוסדות החינוך ולעמידתם בדרישות החוק  האחריות הישירה לתקינות המתקנים .א

 מוטלת על הרשות המקומית/על הבעלות. ,והתקנים

במסגרת גאנט הבטיחות ייבדק פעם בשנה )בית ספר, גן ילדים, פנימייה(, כל מוסד חינוכי  .ב

 15הלימודים, והליקויים והמפגעים יתוקנו. המוסד יאושר סופית עד  לקראת פתיחת שנתו

 מוסד החינוכי.מחוז וליועבר ל מוכנותבכל שנה, ואישור הבאוגוסט 

מוכנות" )אישור  אישור" דיווח להוציא המקומית הרשות/הבעלות אמורה, התהליך של בסופו .ג

 .הלימודים שנת פתיחת לקראת בטיחותית מבחינה המוסד תקינות את המאשר בטיחות(

 החופש של ופעילויות קייטנות של בפעילות רבים חינוך מוסדות יהיו הקיץ במהלךכבכל שנה,  .ד

 והמפגעים בליקויים וטיפול, הבדיקות לביצוע האפשר ככל מוקדם להתארגן יש, לפיכך. הגדול

, על מנת שכלל מוסדות החינוך ברשות יהיו מוכנים בטיחותית לפתיחת שנת הלימודים בשטח

 תשפ"ג.

נפתחה מערכת "אישורי המוכנות" לקב"טים ברשויות המקומיות.  בשנה"ל תשפ"ב .ה

 במוסדות החינוך הרשמיים שבפיקוח המשמעות היא שהקב"טים יכולים לצפות בזמן אמת

 )בתי"ס וגנ"י( ישירות במערכת אישור מוכנות לפתיחת שנה"ל תשפ"ג המחוז, ולדווח

 .215.8.202 עד לתאריך הממוחשבת והאינטרנטית

 יעד .2

 ושרים ומוכנים בפתיחת שנה"ל תשפ"ג.וסדות חינוך מאמ %100

 עבודהה תהליך .3

הרשויות המקומיות/הבעלויות יחלו את הליך המבדקים במוסדות החינוך מוקדם ככל  .א

 האפשר, ע"פ גאנט הבטיחות )בהתאם לתכנית העבודה(.
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הרשות המקומית/ הבעלות לאחר שביצעה מבדק, מחויבת בהשלמת הטיפול בממצאים  .ב

שהתגלו בביקורות שבוצעו במהלך השנה מטעם הרשות/ הבעלות, בממצאי יועץ הבטיחות 

בטרם תוציא אישור כי המוסד המחוזי וכן בתיקון כל ליקוי בטיחותי אחר שהגיע לידיעתה 

 הוסרו.  1 -ו 0געים בסדר קדימות תקין בטיחותית לקראת שנה"ל וכלל המפ

החל מחודש מאי, הרשות תעדכן באופן שוטף את המחוז בקצב התקדמות השיפוצים הגדולים,  .ג

 בניית מוס"ח חדשים והבעיות הצפויות לקראת פתיחת שנה"ל.

גורמים , יעקבו אחר ביצוע ויעמדו בקשר ישיר עם פעילות ע"פ הגאנט רשויות יוודאוהקב"טי  .ד

 הח"מ.ברשות המקומית ורלוונטים 

הפיקוח הפדגוגי מתבקש לתמוך את התהליך בעבודתו אל מול הרשות המקומית, הן לגבי  .ה

 מוס"ח קיימים והן לגבי מוס"ח חדשים שאמורים להיפתח בשנה"ל הקרובה.

 טרם, 15/8 לתאריך עד להסתיים אמור וההכנות בתוצאותיו הטיפול, המבדקים הליך סיום .ו

 צריך האישור. החינוכי למוסד" מוכנות אישור" הוצאת עם וזאת ,הלימודים שנת פתיחת

על הרשות להעביר למחוז דיווח  .שאושר החינוכי במוסד ממנו ועותק המקומית ברשות להיות

 .עבור אישורי המוכנות למוסדות החינוך שברשות, וזאת ישירות במערכת אישורי המוכנות

 סוגי הדיווח .ז

רשמי בנפרד, באופן ישיר  עבור כל מוסדלתשומת לבכם, יש לדווח על אישורי המוכנות 

בשורת  vבמערכת אישורי המוכנות הממוחשבת והאינטרנטית. הדיווח יבוצע ע"י סימון 

המוסד החינוכי והטענת טופס אישור המוכנות לכל מוסד, כפי המפורט להלן, וזאת כפי 

 שבוצע בשנה הקודמת:

 נם חדשים )סמל מוסד קיים(למוס"ח שאי (1

 מהנדס /רשות ראש בחתימת המוכנות אישורי על לדווח יש -קיימים )רגילים( ח"מוס •

 .א' נספח גבי על בלבד, המשרד ידי על שהוסמך רשותי בטיחות מנהל /רשות

יופיעו ברשות  -חדש למבנה שיפוץ נרחב או העוברים עובריםאשר  קיימים ח"מוס •

 הרשות מהנדס אישור מחייביםם הו ברשימת מוסדות החינוך עם סמל מוסד קיים,

 על גבי נספח א'/ב'. בלבד המקומית

 ידי על הן שנתגלו) 1-ו 0 קדימות בסדר שהוגדרו הליקויים את הסירה אשר מקומית רשות

 התחייבות תוך האישור להוציא רשאית( במבדקיו המחוזי הבטיחות יועץ י"ע או/ו הרשות

 .מדורגת רשותית תכנית במסגרת 2 קדימות בסדר שהוגדרו בליקויים לטיפול

אישורי  לדווח על יש תשפ"ג הלימודים בשנת יפתחו אשר )סמל מוסד חדש( חדשים ח"למוס (2

 נספח ב'.על גבי  בלבד, המקומית הרשות מהנדס בחתימת המוכנות
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לנוחיותכם, מצ"ב נספח אישורי מוכנות טבלה מרכזת לכלל מוסדות החינוך, בתי"ס וגנ"י  (3

ניתן להיעזר בטבלה זו ולטעון אותה במערכת אישורי המוכנות כחליף  -טבלה מרכזת -ג'

לאישור פרטני, כאשר הטבלה חתומה כנדרש בנוהל )בשלב זה, יש לטעון את הקובץ לכל 

 שורה של מוסד חינוכי(.

במידה ועולה בעיה ו/או אי התאמה באשר לנתוני מוסדות החינוך הקיימים  תשומת ליבכם,ל .ח

במערכת, למול נתוני המוסדות הידועים לרשות )יתרה/פער/מוסד נסגר/לא פעיל(, יש להפנות 

את מחלקת/אגף החינוך ברשות למחלקת התקן במחוז המרכז, על מנת לטפל בעניין ולעדכן 

 את הנתונים. 

 ברכה הרמב"ם.דיקלה לוי/ -073-3937544/6ם טלפון להתקשרות מח' התקן: לבירורי

ציבים בעבור מוסה"ח יש להיערך לדיווח למנוע עיכובים בפתיחת שנה"ל ואי העברת תק בכדי .ט

 מבעוד מועד. אישורי המוכנות

  חומרים מקצועיים .4

צ"ב לנוחיותכם על מנת לסייע לכם בהשלמת תהליך הטמעת מערכת אישורי המוכנות ברשויות, מ

 ולשימושכם, כפי שהועבר אליכם גם בשלב ההטמעה והתרגול:

 מערכת "אישורי מוכנות". -למשתמש מדריך (1

https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/mevdaky_betichot/mevdaky_bitachon.p

df 

 הסבר סרטוןקישור ל -שנתיים מוכנות אישורי דיווח מערכת -הדרכה סרטון (2

https://www.youtube.com/watch?v=pBBNl8hebPI 

 כניסה למערכת -אישורי מוכנות שנתיים ור כניסה למערכתקיש (3

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 להב עזאני

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז
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 העתקים:
 תפוצת ראשי רשויות מחוז המרכז

 מנהלת מחוז המרכז –ה אופיר גב' ורד
 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 

 סגן מנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריק לשם 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מנהל אגף בטיחות ארצי –מר רותם זהבי 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז  –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 

 מטה אגף הביטחון
 יועץ הבטיחות המחוזי –מר אלי הלמן 

 תיק הנחיות וחוזרי מטה 
 1.8.22ת.ת. 
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 תאריך: ______________

 נספח א'

 1-ו 0: ואשר הוסרו המפגעים בסדר קדימות למוס"ח שאינם חדשיםאישורים פרטניים 

 יטופלו במסגרת תוכנית מדורגת  2והמפגעים בסדר קדימות 

 )לכל מוסד טופס נפרד(

 

 לכבוד 

 מר להב עזאני

 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח 

 

 לשנת_________  _________ -________ לרשות ___ -אישור מוכנות למוס"ח )בתי"ס , גנ"י( הנדון: 

 

הריני לאשר כי המוסד החינוכי שם ________________ סמל מוסד ______________ נבדק על ידי  .1

 ונמצא בטיחותי וניתן לאכלס בו תלמידים. 

 

 הוסרו ואין ליקויים המסכנים חיי אדם. 1-ו 0הליקויים בסדר קדימות  .2

 

באחריות הרשות יוסרו במסגרת תכנית מדורגת רב שנתית  2ליקויים שנתקבלו בסדר קדימות  .3

 המקומית.

 
 בברכה,                                                                                      

 

 * מהנדס הרשות                                                                                      

 מנהל בטיחות מוס"ח                                                                                       

 שם פרטי + משפחה ______________

 תפקיד _______________________

 * מחק המיותר. 
 

 העתקים:
 ר' הרשות 

 מנהל מח' חינוך 
 קב"ט מוס"ח 

 מנהל בטיחות מוס"ח
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 ______________תאריך: 

 נספח ב'

 

 _______: שנפתחים בשנת הלימודים למוס"ח חדשיםאישורים פרטניים 

 )לכל מוסד טופס נפרד(

 

 לכבוד 

 מר להב עזאני

 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח 

 

 _________________ לשנת -________ לרשות ___ -אישור מוכנות למוס"ח )בתי"ס , גנ"י( הנדון: 

 

 הריני לאשר כי המוסד החינוכי שם ______________ סמל מוסד ______________ נבנה עפ"י 

 

 התקנים והחוקים והנחיות חוזר מנכ"ל בטיחות. וכי נערך בו מבדק בטיחות ע"י הרשות. 

 

חות, הנני קובע כי המוסד מאושר לאור ממצאי המבדק, סדר קדימויות )באם ישנם( ותוכנית לשיפור הבטי

 מבחינה בטיחותית וניתן לאכלס בו תלמידים. 

 

 בברכה,                                                                                      

 

 מהנדס הרשות / ראש רשות                                                                                      

 שפחה ______________שם פרטי + מ

 תפקיד _______________________

 

 
 העתקים:
 ר' הרשות 

 מנהל מח' חינוך 
 קב"ט מוס"ח 

 מנהל בטיחות מוס"ח 
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 תאריך: ______________

 נספח ג'
 לכבוד 

 מר להב עזאני

 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח 

 

 __________הלימודים : למוס"ח לשנתטבלה מרכזתאישור מוכנות הנדון: 

 לרשות:__________ 

 

  _________לשנת הלימודים – לכלל בתיה"ס, גנ"י כולל מוסדות המוכש"ר בפיקוח המחוז אישור מוכנות 

 

 סמל מוסד שם המוסד מס"ד
 אישור בטיחות

 הערות
 לא כן

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 תלמידים.  הםוניתן לאכלס ב יםבטיחותי ועל ידי ונמצא ונבדקות המצ"ב בטבלה הריני לאשר כי המוסד .1

 

 הוסרו ואין ליקויים המסכנים חיי אדם. 1-ו 0הליקויים בסדר קדימות  .2

 

יוסרו במסגרת תכנית מדורגת רב שנתית באחריות הרשות  2ליקויים שנתקבלו בסדר קדימות  .3

 המקומית.

 

 

 בברכה,                                                                                         

 

 מהנדס הרשות / מנהל בטיחות רשותי                                                                                      

 __שם פרטי + משפחה _____________                                                                                       

 _________________________תפקיד       
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002507סימוכין: 

 

 לכבוד 

 ברשויות מחוז המרכזתפוצת הקב"טים 

 

 שלום רב,

 רענון -ברשות המקומית נוהל מבדק ניהול בטיחות הנדון: 

ע"י  כלל רשויות מחוז המרכזב לניהול הבטיחות ברשותעם סיום שנה"ל תשפ"א בוצעו מבדקים  .1

 יועץ הבטיחות המחוזי בהנחיית הח"מ. 

 בשנה"ל תשפ"ב התחיל סבב נוסף של מבדקים ברשות עפ"י תכנית עבודה תלת שנתית.

רצ"ב למכתבי נוהל מבדק לניהול הבטיחות ברשות המקומית שבסיסו שאלון מבדק הבטיחות  .2

 .אחת לשלוש שניםשעל פיו יתבצע מבדק ניהול הבטיחות בכל רשות ורשות במחוז 

    

מבדק ניהול בטיחות 
docx.2019 ספטמבר

 

ן ליקויים מומלץ ביותר עם קבלת מסמך זה לבצע "מבדק ניהול בטיחות עצמי" ע"י הקב"ט ותיקו .3

 שעלו ממנו כהתכוננות לקראת המבדק המחוזי.

במידה ויעלה הצורך ע"י מי מכם להדרכה, הסברה יותר מפורטת, היא תתבצע על ידנו בכפוף  .4

 לפנייתכם.

בנוסף, במהלך ביקורים וביקורות של קב"טית המחוז ברשויות ייבדק באופן מדגמי נוהל זה  .5

 ברשות.

 בהצלחה !  .6

 

 
 

 בברכה,
 
 

 עזאנילהב 
  ממונה בטיחות ושע"ח 

 מחוז מרכז
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ה אופיר גב' ורד

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מנהל אגף בטיחות ארצי אגף בכיר לביטחון –מר רותם זהבי 
 מחוז המרכז –בטיחות ושע"ח מנהלת תחום הביטחון,  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז  –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 

 מטה אגף הביטחון
 יועץ הבטיחות המחוזי –מר אלי הלמן 

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
 5.9.22ת.ת. 
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 תשפ"ב י"ט בתמוז

 2022י ביול 18
 2000-2005-2022-0002310סימוכין: 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז
 

 שלום רב,

ושיפוצים במהלך לימודים בתוך מוסד החינוך ובצמוד וסמוך נוהל עבודות בניה הנדון: 
 ריענון -אליו 

 

של עגורן ך שיפוצים במוסדות חינוך, ולאור נפילות במהל לאור אירועי הבטיחות אשר אירעו .1

שיפוצים במהלך ו עבודות בניה נוהלריענון מצ"ב ושל מטענים אשר נפלו מעגורן הצריח,  הצריח

 .2020במוסדות החינוך אשר עודכן בנובמבר  לימודים

 .הפעלת עגורן צריח באתר בניה הסמוך למוסד חינוכיהנוהל כולל בתוכו גם נספח נהלים ל

דות בנייה  עבו
pdf.דים במוסדות חינוך ושיפוצים במהלך לימו

 

 . ל על פיויש לפעונוהל זה הוא המעודכן,  .2

 יש להפיצו למנהלי מוסדות החינוך וכן לגורמים רלבנטים ברשויות.  .3

 

 בברכה,
 

 עזאנילהב 
  ממונה בטיחות ושע"ח 

 מחוז מרכז
 

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ה אופיר גב' ורד

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 

 ארצי בטיחות אגף מנהל – זהבי רותם מר
 המרכזמחוז  –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז  –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 

 המחוזי הבטיחות יועץ – הלמן אלי מר
 המרכז במחוז הפדגוגי הפיקוח תפוצת

 מטה וחוזרי נהלים תיק
 20.10.2022 .ת.ת
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  נבחרים קובץ נהלים

 שנה"ל תשפ"ג
 

2022-2023 

 
 שעת חירום
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002738סימוכין: 

 לכבוד 

 המרכזתפוצת הקב"טים ברשויות מחוז 
 תפוצת הפיקוח הפדגוגי במחוז המרכז

 

 שלום רב,

 גתרגיל מוס"ח ארצי לשנת תשפ"הנדון: 

 

 .2023בפברואר  21ל' בשבט התשפ"ג, יתקיים ביום שלישי, תשפ"ג תרגיל מוס"ח ארצי לשנה"ל  .1

 19-23ב' באדר התשפ"ג,  –התרגיל יתקיים במסגרת שבוע חירום בין התאריכים כ"ח בשבט  .2

 .2023בפברואר 

 ספר וגני ילדים. -בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך, בתי .3

 התרגיל הארצי יכלול את הפעולות הבאות :  .4

 תרגיל התגוננות לכל התלמידים והמורים. .א

 ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים.תרגול צל"ח ) צוות לשעת חירום ( בית  .ב

 באתר הבית ספרי. תרגול "למידה מרחוק "  .ג

שבמסגרתו יופעלו בני נוער וחברי המנהיגות הצעירה ברשויות  -תרגול הפעלת נוער מתנדב .ד

 בשע"ח.המקומיות בתכנים הקשורים למעורבות חברתית ולסיוע לקהילה 

ספרית: סיורים/טיולים ביום -פעילות חוץ ביתאין לתכנן ו/או לבצע כל ביום תרגיל ההתגוננות  .5

 התרגיל )תאושר באופן חריג רק פעילות "מסע ישראלי" , "מסע על חומותייך" ופעילות גדנ"ע(

 יש לשלב מועד זה בתכנית הבית ספרית השנתית. .6

 להלן קישור לחוזר המנכ"ל בנושא זה: .7

 תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשפ''ג

 נא הפיצו תוכן מסמך זה לידיעת מנהלי מוסדות החינוך ולגורמים רלוונטיים ברשות. .8

 

 בברכה,
 עינב זרקא

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 הביטחוןמטה אגף 
 פקע"ר –רע"ן אוכלוסייה מחוז דן   -קרין קביטקה רס"ן 
 פקע"ר –רע"ן אוכלוסייה מחוז ירושלים והמרכז  –וורן הורוביץ רס"ן 

 פקע"ר –רע"ן אוכלוסייה מחוז דרום  –רס"ן שיר בן חמו 
 רמ"ד מוס"ח משטרת ישראל -  תומר עובדיהרפ"ק 

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
 תשפ"גתיק תרגיל מוס"ח ארצי 

 1.6.2023ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002739סימוכין: 

 
 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז
 

 שלום רב,
 

 רענון -נוהל קליטת אוכלוסייה מפונה במצבי חירום במוס"ח הנדון: 

 

 מבוא .1
 

 ישנם מצבי חירום המחייבים קליטת אוכלוסייה מפונה במתקני קליטה שונים בארץ. .א
 

 קליטת האוכלוסייה המפונה תתבצע בין היתר,  בתוך בתי ספר שיוסבו למתקני קליטה. .ב
 

 קביעת בתי הספר תתבצע בתאום בין הרשות המקומית למערך פס"ח במשרד הפנים. .ג
 

לקליטת האוכלוסייה המפונה הינה על הרשות המקומית בסיוע מערך פס"ח האחריות הכוללת  .ד
 מחוזי ומשרד החינוך.

 
באחריות הגורם המעסיק את סגלי ההוראה בבית הספר )משרד החינוך / רשות מקומית /  .ה

בעלות( להקצות לכל בית ספר שייקבע כמתקן קליטה סגל הוראה מתוך בית הספר, שיכלול 
אנשי סגל בנוסף למזכירה ולאם בית, כאשר יתר בעלי  17ן ועוד מנהל, סגן, רכז ביטחו

 התפקידים הנדרשים למתקן הקליטה יוקצה מטעם הרשות המקומית.
 

לכל צוות ההוראה שיועסק בבית הספר בניהול מתקן הקליטה יוצאו צווי גיוס ע"פ חוק שירות  .ו
 .1967עבודה בשעת חירום התשכ"ז 

 
 
 חקיקה .2
 

 נקבע: 2011במאי  30מתאריך  2בהחלטת ממשלה הגנ/ .א
 

 להטיל על משרד הפנים באמצעות מערך פס"ח: (1
 

לאתר מתקני קליטה בפריסה ארצית, העומדים בהנחיות המיגון של פיקוד  א(
 נפש. 300,000 -העורף, ומסוגלים לקלוט כ

 רשימת המתקנים שאותרו תעודכן על ידי משרד הפנים באופן שוטף.
 

המקומיות להיערך מבחינת תשתית ושירותים בסיסיים להנחות את הרשויות  ב(
אחוזים ממספר תושבי הרשות,  4לקליטת אוכלוסייה בהיקף של לפחות 

 ולפקח על היערכותן כאמור.
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 להטיל על משרד החינוך: (2
 

להיערך לאספקת שירותי חינוך ברשויות מקומיות, שהועברה אליהן  א(
 אוכלוסייה מפונה.

 
ריתוק משקי של סגלי מוסדות החינוך, למטרות חינוך בשעת להכין תכניות ל ב(

 חירום, וכן למטרות קליטת אוכלוסייה מפונה במוסדות החינוך.
 

מערך מתקני הקליטה יתבסס על תשתיות בתי ספר ומוסדות ציבור,  ג(
 שבתחומיהן של הרשויות המקומיות.

 
 איכלוס מפונים במקרקעין פרטיים )בעלויות/עמותות( יעשה מכח צו לפי  (3

חוק הסדר לתפיסת מקרקעין בשעת חירום אשר יוצא לפי הצורך על ידי המוסמכים 
 לכך במשרד הפנים.

 
 
 הנחיות לקביעת בית הספר כמתקן קליטה .3
 

מוס"ח רשותי קביעת בית הספר כמתקן קליטה תתבצע על ידי הרשות המקומית / קב"ט  א.
 בתאום עם מערך פס"ח  המחוזי ובית הספר.

 
מ"ר לכל נפש על פי הנחיות  0.5מחייב קיום מיגון של  כמתקן קליטהבית ספר שייקבע  ב.

 פיקוד העורף באחד מהמרחבים המוגנים המפורטים מטה:
 

     מרחב מוגן מוסדי -ממ"מ 
     מבנה בטון תת קרקעי או עילי -מקלט 
    קרקעי-איזור מוגן תת 

 
 הרשות המקומית אחראית על קליטת האוכלוסייה המפונה בבית הספר ועל         .ג

 הטיפול השוטף בה, ותתמוך בסגל בית הספר המנהל את המתקן, ככל שיידרש.
 

יש לשאוף לקבוע מוסדות חינוך בעלי יכולת קליטה גבוהה )מבנה, סגל ומיגון( כמתקני  ד.
 קליטה ברשות.

 
האוכלוסייה המפונה תשהה בכיתות ובמתקני בית הספר, למעט: חדרי מעבדה ומחשב.  ה.

האוכלוסייה המפונה תלון בכיתות הלימוד )לא באולמות הספורט(, ותיכנס למרחבים 
 מוגנים בעת הצורך.

 
סגל המתקן של אותו בית ספר יפעל על פי הנחיית הרשות המקומית בכפוף להנחיות מנהל  ו.

 המתקן.
 
 
 נושאים באחריות מנהל מחלקת/אגף החינוך ברשות המקומית .4
 

 איש מכל בית ספר, שנקבע כמתקן קליטה  20לוודא הכנת רשימה שמית של  .א
 לצורך הכנתו לריתוק בחירום.

 
 לעדכן את רשימת הסגל בתחילת כל שנת לימודים. ב.
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 הכנת תכנית למידה חלופית: ג.

 
 יחד עם התלמידים לבתי ספר / יש להכין תכנית לשיבוץ יתר הסגל  (1

 מתקנים אחרים ברשות.
 

 יש ליצור קשר עם מנהלי בתי הספר שהתלמידים מתפנים אליהם, (2
 ולהכין תכנית לימודים פרטנית להמשך קיום הלימודים באותם בתי ספר. 

  
 יש להכין דף מידע להורים עם פירוט של שם בית הספר שבו ילמדו ילדיהם. (3

 
 

מורה בכיר מטעם בית הספר להיות אחראי על תלמידי בית הספר, יש למנות  (4
הלומדים בבתי ספר / מתקנים חלופיים, ולהוות את הקשר מול ההורים והגופים 

 הקולטים.
 

לוודא ביצוע ההכשרה למנהלים ולסגלי ההוראה אחת לשנה על ידי נציגי פס"ח בתאום עם  ד.
 המפקחים הכוללים.

 
 שותיבאחריות קב"ט מוס"ח ר .5
 

לקבוע את רשימת בתי הספר שישמשו בחירום כמתקני קליטה בתאום עם נציג פס"ח  .א
 ברשות המקומית.

 

להנחות את המנהלים של בתי הספר, שנקבעו כמתקני קליטה, להיערך על פי הפעולות  .ב
 הבאות:

 
אנשי סגל הוראה מתוך בית הספר, שיתפקדו בחירום  20הכנת רשימה שמית של  (1

 הקליטה על פי הטבלה המפורטת בנספח א'.כהנהלת מתקן 
 

 השיבוץ לא יכלול: (2
 

 מורה שמיועד להתגייס למילואים בחירום. א(
 

 , ובן זוגה מיועד להתגייס למילואים.14מורה שיש לה ילדים עד גיל  ב(
 

, ובן זוגה מיועד להיות מגויס בחירום למפעל 14מורה שיש לה ילדים עד גיל  ג(
 חיוני.

 
 בשיבוץ מורה המתגורר ביישוב.עדיפות  (3

 
 קביעת מיקום ומספר הכיתות המיועדות לקליטת האוכלוסייה המפונה. (4

 
 קביעת מיקום לריכוז ציוד יקר ערך, ולנעילתו באחד החדרים. (5

 
 נעילת חדרי מעבדה ומחשב. (6

 
 קביעת המורים שיעסקו בקליטת המפונים. (7

 
 המפונים במתקן.קביעת המורים שיעסקו בהפעלת ילדי  (8
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 לוודא שהנהלת בית הספר / רכז ביטחון עידכנו את רשימת המורים בכל תחילת שנת לימודים. .ג
 

 לוודא העברת הרשימה המעודכנת לנציג פס"ח ברשות המקומית. .ד
 

לוודא הכנת תיק קליטת מפונים בבית ספר על ידי הנהלת בית הספר בסיוע נציג פס"ח  .ה
 ברשות המקומית.

 

 היערכות בית הספר לקליטת מפונים בחירום.לוודא  .ו

 
 

 סדר הפעולות לביצוע עם קבלת הנחיה לפינוי בית הספר מנציג פס"ח .6
 

יש לקבל אישור טלפוני לפינוי מקב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית וממנהל  א.
 מחלקת החינוך.

 
 יש לרכז את סגל בית הספר, ולתת לו הנחיות לביצוע. ב.

 
 לפנות מהכיתות, המיועדות לקליטה, ציוד יקר ערך, ולאחסנו בחדר נעול.יש  ג.

 
 יש לנעול את המעבדות ואת חדרי המחשב. ד.

 
 יש לנתק את ברזי הגז והחשמל בכיתות הנעולות האלה. ה.

 
 יש לרכז בחדר נעול כל ציוד יקר ערך מכלל בית הספר. ו.

 
 יש לפנות חדר שישמש משרד. ז.

 
 התלמידים, וייתן להם הסבר מפורט לגבי תכנית הלמידה החלופית. המחנך ירכז את ח.

 
 יש ליצור קשר עם מנהלי בתי הספר הקולטים את התלמידים, ולדאוג להיערכותם בהתאם. ט.

 
 יש לחלק דפי מידע להורים. י.

 
יש לבצע סיור עם אב הבית, ולקבוע במדויק את כל המתקנים המועברים לאוכלוסייה  יא.

 הנקלטת.
 
 
 
 סגל מתקן הקליטה .7
 

 בעלי תפקידים:  20סגל מתקן הקליטה יתבסס על סגל בית הספר עד  .א
 עובדי הוראה נוספים. 17מנהל בית הספר, הסגן ורכז הביטחון, וכן 

 יתר בעלי התפקידים יוקצו מטעם הרשות המקומית.
 

במתקן הרשות המקומית תנחה, תכשיר ותדריך, בעת רגיעה, את כלל בעלי התפקידים  ב.
 הקליטה כפי שמונו מראש.
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 הסגל ייקבע ע"פ גודל המתקן כמפורט: ג.
 

 התפקיד תקן כח אדם
 קיבולת מתקני קליטה

150 300 500 

 סגל שילדי )מקצועי(

 1 1 1 מנהל מתקן
 2 2 1 סגן מנהל

 4 2 2 אחראי קבלה ורישום
 2 2 1 אחראי מידע לציבור

 סגל נוסף

 4 2 1 אחראי לטיפול בילדים
 6 4 2 אחראי קליטה

 2 2 1 אחראי ציוד
 6 4 2 אחראי מזון

 27 19 11 סה"כ תקן כ"א
 

 יוקצו על ידי הרשות המקומית.   20 -יתר בעלי התפקידים מעל ה * 
 
 
 הכשרת סגל בית הספר .8
 

, להלן והינו בתוקף גם בשנה"ל תשפ"ג חוזה ההכשרות החדש פועל החל משנה"ל תשע"ט .א
 ההסדרה החדשה בנושא זה:עיקרי 

 

, בהיקף מידי שנתיים: סגלי הקליטה בראשות מנהל/ת בית הספר יוכשרו הרעיון המסדר (1

ע''י חברה זכיינית  13:00שעתיים במסגרת זמן הלימודים/שעות שהייה החל מהשעה 

 מטעם משרד הפנים בכפוף לתכנית והנחיות משרד החינוך המפורטות בהמשך.  

 מכלל מתקני הקליטה המוגדרים בכל רשות מקומית.  70%יעמוד על  היקף ההכשרות (2

המעודכנת להכשרות לפי רשויות: נמצאת בידי ממוני הפס''ח  רשימת המוסדות (3

 המחוזיים. 

 ההדרכות במחוז המרכז יתבצו ע"י אוניברסיטת אריאל שבשומרון.  (4

 העקרונות לתיאום הכשרת סגלי הקליטה בבתי הספר: (5

: באחריות משרד הפנים / החברה הזכיינית לתאם מול תוי ולו"זתיאום וקביעת העי .א

ממונה פס"ח ברשות המקומית/מחלקת חינוך ומנהל בית הספר תוך עדכון ואישור 

 של קב''ט המוס''ח.

 ממונה פס"ח. -: סגל הקליטה שנקבע על ידי הרשות המקומית משתתפים .ב

ות שהייה                                               במסגרת שעות הלימודים / שע 13:00: החל מהשעה מסגרת זמן .ג

 ללא חריגה ממסגרת זמן/שעות הלימודים.

 : שעתיים מלאות.זמן הכשרה .ד
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 : במתחם בית הספר.מקום ההשתלמות .ה

 תרגול סימולציה ע''פ תרחישים. – מתודולוגיה .ו

רות מין  המכרז מחייב שלכל מדריך יש תעודת היעדר עבי - תעודות היעדר עבירות מין .ז

 .באחריות משרד הפנים 

 שמירת כשירות באמצעות לומדה מקוונת (6

הלומדה מאפשרת לסגלי הקליטה/מורים את הגמישות לעבור על הלומדה בזמן  (1

וחוסכת זמן ומשאבים לכנס את המורים  ובאופן עצמאיהפנוי העומד לרשותם 

 לצורך כך.

באחריות מנהל בית הספר לוודא כי סגלי הקליטה יעברו על הלומדה בתחילת  (2

 .ולא יאוחר מחודש נובמברכל שנת לימודים 

http://mafam.playscape.co.il/ 

בסיום, יש להדפיס אישור ביצוע לומדת מתקן  ולהעבירו לרכז הביטחון הבית  (3

 ספרי. 

 רכז הביטחון יעביר דיווח לקב"ט מוס"ח ברשות המקומית על ביצוע ההדרכה. (4

 
 .2014)ב( אוקטובר  2עה/ -נוהל זה מפורסם בחוזר מנכ"ל  שע"ח .9
 

באחריות קב"טי מוס"ח ברשויות המקומיות הפצת נוהל זה לידיעת מנהלי מחלקות החינוך ברשות  .10
 המקומית ומנהלי מוס"ח.

 
 

 בברכה,
 עינב זרקא

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 
 העתקים:

 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 
 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 חדר מצב מחוז מרכז תמנהל -גב' עדי מינץ 
 תפוצת פיקוח פדגוגי

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
  1.6.2023 ת.ת.
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002741סימוכין: 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז

 

 שלום רב,

 ריענון הנחיות -מערכות התרעה רעא"ד בבתי הספרהנדון: 

 
פי מפרט ייעודי של  בשנים האחרונות הותקנו מערכות התרעה לרעא"ד במספר רב של בתי ספר על .1

 משרד החינוך.

ישנה חשיבות רבה לשמירה על כשירות המערכות אל מול החברות המתקינות והמתחזקות על מנת  .2

 שבזמן אמת המערכות תפעלנה.

תנאי הכרחי לבדיקה ומעקב לכשירותן של המערכות מחייב את הרשות המקומית להכין ולאפשר  .3

 וקד ניטור של החברה המתקינה.לצורך חיבור למשקע אינטרנט תקין ופעיל 

 :בעברית ובערבית מצ"ב כרטיסי מידע בנושא .4

מערכת התרעה 
pdf.רעידת אדמה- עברית
 

כרטיס מידע 
pdf.מערכת התרעה- ערבית

 

אתם מתבקשים לפעול ע"פ הנוהל ולוודא במסגרת ההיערכות לפתיחת שנה"ל את תקינות  .5
 המערכות בבתי הספר בהן הן מותקנות.

 
 

 בברכה,
 זרקאעינב 

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 1.5.2023 .ת.ת
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002742סימוכין: 

 לכבוד 

 ברשויות מחוז המרכזתפוצת הקב"טים 

 

 שלום רב,

 חברת מרטינס הופמן -דגשים לבקרת מרכיבי ביטחון וחירום הנדון: 

 

מתבצעות בקרות מרכיבי ביטחון ומערכות רעא"ד במוסדות החינוך  ועד היום 2018החל משנת  .1

במסגרת תוכנית ארצית ומחוזית לבחינת פרמטרים מרכזיים בתחום הביטחון  ברשויות המחוז

 .והחירום בבתי הספר

הבקרות מתבצעות ע"י חברת "מרטינס הופמן" ובקרים מטעמם, אשר התבקשו ליצור קשר עמכם  .2

 המפגש במוסד החינוכי.טרם הבקרה לתיאום 

 :להלן מספר דגשים  .3

 .חובהליווי קב"ט רשות/קב"ט מוס"ח בזמן הבקרה  .א

 בטרם ההגעה למוסד החינוכי חשוב שיהיו מספר פרטים כלליים על המוסד החינוכי: .ב

 שם המוסד החינוכי )גן/בית ספר( (1
 סמל מוסד (2
 כתובת  (3
 מספר תלמידים בבית הספר כולו/בגן (4
 ת הגןשם מנהל/ת בית הספר/מנהל (5
 שם רכז הביטחון )בבית ספר בלבד( (6
 כתובת דוא"ל של בית הספר/הגן )אליו יגיע  העתק של דוח הבקרה( (7
 האם קיימת מערכת רעא"ד )כן/לא( (8
 האם קיימות מצלמות )כן/לא( (9

 
יש לוודא טרם הבקרה בבית הספר נוכחת של מנהלת/סגנית וכן אב בית/רכז ביטחון  .ג

 שיוכלו ללוות את הסיור כולו.

בבתי הספר בהם קיימת מערכת רעא"ד חשוב לבדוק טרם הגעת הבקר שיש מפתח תרגול  .ד

בזמינות. יש לעדכן את מנהל/ת בית הספר כי בזמן הבקרה תתבצע הפעלה של מערכת 

 הראע"ד לצורך בדיקה בלבד.

בבתי הספר בהן קיימות מצלמות יש לוודא כי קיים בעל תפקיד מורשה בזמן הבקרה על  .ה

 ני הבקר את המצלמות בפעולה )רק לצורך וידוא תקינותן(מנת להציג בפ
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אין לעדכן מראש את המוקד על מנת  –בגני הילדים מתבצעת בדיקה של לחצן המצוקה  .ו

 לבחון את המענה להפעלת הלחצן.

 צפייה במערכת הבקרה .4

על מנת לאפשר לכם כקב"טים לצפות בתוצאות הבקרה נפתחה האפשרות במערכת  .א

לצפייה בממצאי הבקרות שבוצעו ע"י החברה )גם בשנים הקודמות מאז תחילת 

 בהתאם. וודא תיקונםבאחריותכם לבצע מעקב אודות הממצאים ולהפרוייקט(. 

 הכניסה למערכת באמצעות הקישור הבא: .ב

https://www.pristo.co/app/manager  

 

 mh*בשם הארגון יש להקליד: 

 מצ"ב קובץ הכולל את שם המשתמש +הסיסמא לכל רשות. .ג

סיסמאות מרטינס 
xlsx.מחוז מרכז

 

קב"טים המעוניינים להעביר דיווח בגין תיקון ליקוי שעלה בדוחות/שינוי סטטוס מתבקשים  .5
 המידע בצורה מרוכזת לח"מ לצורך עדכון במערכת.להעביר את 

אנא פעלו בהתאם להנחיות ובעת תיאום הבקרה ודאו התייחסות לכלל הדגשים המפורטים  .6
 מעלה.

 

 

 בברכה,
 עינב זרקא

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 לביטחוןסמנכ"ל ומנהל אגף בכיר  –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 תיק בקרה חברת מרטינס הופמן

 1.5.2023ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002744סימוכין: 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז

 

 שלום רב,

 

 רענון -תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי הנדון: 

 

.   המועבר "תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי" מצורף מנחה ופורמט לכתיבה ועריכת .1
 אליכם כרענון.

תיק נתונים ושטח 
docx.בית ספרי פורמט

 
"תיק השטח במוסד החינוכי" הקיים בחוזר מנכ''ל  5.3-60זה משלב, מאחד ומחליף את סעיף  תיק .2

 .ואת תיק "ביטחון וחירום מוסדי" )ב"מודול ביטחון"/קשיח( 2012אוק'  -ביטחון 

תכנית אבטחה ומרכיבי ביטחון, תכנית מיגון תכניות חובה לבית הספר:  3כתיבת  -תכלית התיק  .3
 .ית פינוי בית ספרי במצב חירוםבעת ירי טילים, תכנ

מפורסם בפורטלים השונים ועודכן גם בחוזר מנכ"ל המנחה לתיק  .4

https://apps.education.gov.il/mankal/Horaa.aspx?siduri=338  
קישור לסכמות ותרשימים היכולים לסייע בבניית  ישנו נספח ו*תשומת לבכם בחוזר מנכ"ל 

 התיק

הנכם מתבקשים להטמיע את הפורמט במסגרת הכנסים הרשותיים שאתם מקיימים בימים אלה  .5
 לקראת פתיחת שנה"ל.

 הנושא ייבדק ע"י הח"מ במסגרת ביקורת קב"ט רשות ומוס"ח. .6

 לשימושכם. .7
 

 בברכה,
 

 לימור לביא
 

 
  

 
 בטיחות ושע"חמנהלת תחום הביטחון, 

 מחוז מרכז
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 הביטחוןמטה אגף 
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 1.1.2023ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002745סימוכין: 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז

 תפוצת הפיקוח הפדגוגי במחוז המרכז

 

 שלום רב,

 500ידוע בדבר החובה החוקית להחזקת מכשירי החייאה במוס"ח מעל הנדון: 
 ריענון - תלמידים

 

אושר בכנסת התיקון לחוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת  6.3.2018ביום י"ט באדר תשע"ח,  .1
 .2001 –מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר , תשס"א 

 תלמידים 500שבבית הספר שבהחזקתו לומדים יותר מ א לחוק נקבע כי מחזיק 3בסעיף  .2
 יציב בבית הספר מכשיר החייאה אחד לפחות במקום מרכזי ונגיש. 

מבחינת חובת הצבת המכשירים,  תחולה הדרגתיתלחוק זה נקבעה לחוק  5בסעיף  .3
שמשמעותה כי: "הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק זה יוחלו בהדרגה החל בשנת 

תן תושלם לא יאוחר הלימודים התשע"ט, על בתי ספר לפי קביעת שר החינוך, ובלבד שהחל
 מתחילת שנת הלימודים התשפ"א".

לצורך יישום החוק, המשרד תקצב באופן חד פעמי ולפנים משורת הדין את הרכישה  .4
 הראשונית של המכשירים.

למען הסר ספק, כל היבטי התפעול ועלויות האחזקה השוטפת של המכשירים הינם  .5
 באחריות ובמימון מחזיק מוסד החינוך בלבד.

 טיס מידע בנושא :מצ"ב כר .6

כרטיס מידע 
pdf.דפיברילטור

 

 יש לפעול על פי ההנחיות ולעדכן גורמים רלוונטים ברשות. .7

 

 בברכה,
 עינב זרקא

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 1.6.2023ת.ת. 
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  נבחרים קובץ נהלים

 שנה"ל תשפ"ג
 

2022-2023 

 
אבטחה
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002305סימוכין: 

 לכבוד 

 המרכזתפוצת הקב"טים ברשויות מחוז 
 

 שלום רב,

 2022 -ביצוע ביקורות למאבטחי מוסדות חינוך הנדון: 

בשנה"ל תשפ"ג יימשך תהליך הבקרה על מאבטחי מוסדות חינוך נבחרים באמצעות  .1
 ביקורות פתע .

האגף בתחום הביקורות תתבצענה על ידי אנשי "אוניברסיטת אריאל", המלווים את  .2
אבטחת מוסדות החינוך בשנים האחרונות כולל הדרכה בקורסי הקב"טים, קורסי רכזי 

 הביטחון ורענוני הקב"טים.

מועדי ביצוע הביקורות בכל רשות יועברו מראש לידיעת קב"ט הרשות ו/או קב"ט  .3
המוס"ח שבתחום גזרתו המוסד החינוכי המבוקר. באחריות אנשי אוניברסיטת אריאל 

 ע  לקב"ט הרשות ו/או לקב"ט המוס"ח על קיום הביקורת מראש! להודי
הקב"טים מתבקשים שלא ליידע מראש את המאבטחים בדבר הביקורת על מנת לשקף 

 את תמונת המוכנות כפי שהיא.

ובמספר מצומצם של פרמטרים מתוך מרכיבי  במאבטח בית הספרהביקורת תתמקד  .4
 החובה לביטחון בכל מוסד חינוכי.

של כל ביקורת ייכתב דו"ח אשר יופץ לח"מ והעתקו יועבר לקב"ט המוס"ח בסיומה  .5
 הרשותי.

אלא כאמור על המאבטח ומרכיבי הביטחון  איננה על הקב"ט,תשומת לבכם כי הביקורת  .6
 במוסד.

 מצורף הפורמט לביצוע הביקורת.  .7

   

דוח ביקורת 
docx.pdf.2021 אבטחה. אפריל

 
זי יערוך בדיקות מעת לעת לוידוא תיקון לתשומת לבכם, ממונה הבטיחות ושע"ח המחו .8

 הליקויים העולים מן הביקורות.

 אודה מאוד לשיתוף פעולה שלכם. .9

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –גב' ורדה אופיר 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –שושי גוטמן גב' 

 מנהל אגף ביטחון ארצי  –מר ליאור טוביה 
 מנהל אגף ביטחון מוסדות חינוך –מר יוסי עמירה 
 מחוז המרכז  –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 מ"י –מוס"ח רמ"ד  –רפ"ק תומר עובדיה 

 תיק ביקורות אבטחה
15.9.22ת.ת. 
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 לכבוד

 

 מחוז _______________  מנהל תחום ביטחון, בטיחות ושעת חירום  
 

 שם הרשות המקומית _______________
 
 

 דו"ח ביקורת אבטחה במוסד חינוכי
 
 

שם המוסד החינוכי  ____________________   סמל מוסד 

 __________________________________________________________  

כתובת המוסד החינוכי 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________  

שם הקב"ט האחראי על המוסד החינוכי 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________  

שם מנהל/ת המוסד החינוכי  ________________   שם רכז/ת הביטחון

 __________________________________________________________  

שם המאבטח/ת   ________________   שם חברת האבטחה

 __________________________________________________________  

 נושא ביקורת
 תקין /

 לא תקין
 הערות
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 המאבטח

אין לבקש את   נשק
 הנשק מהמאבטח

   לאקדחשרוך אבטחה 
   מחסנית בהכנס

   כיתוב ביטחון -כובע זיהוי צהוב 
   מחסנית רזרבה בתוך פונדה

   הכרת נוהל הפעלה  –תרסיס פלפל 

 תיעוד
   תיעוד סמכויות למאבטח מוס"ח בתוקף

   )הימצאות, תוקף( רישיון נשק
   מעבר הכשרה על תרסיס פלפל

   רישום אימון אחרון
 אחרונה של קב"ט מוס"חמועד ביקורת 

 )ביקורת כתובה והעתק בבית הספר(
  

   ממצאים( -)סוג התרגיל תרגיל אחרון למאבטח 
   המצאות נהלי עבודת המאבטח )כחולה(

 
 

 נושא ביקורת
תקין / לא 

 תקין
 הערות

 עבודת המאבטח

   ערנות המאבטח בהגעת המבקר

  אופן ביצוע ותיעוד סריקת בוקר
 חיצונית()כולל סריקה 

  

   סריקות שוטפות, תיעוד, תדירות ואופן הביצוע

  יומן רישום סריקות מעודכן
 )דף לכל שבוע(

  

   הכרת נוהל הכנסת מבקרים לבית הספר

   הימצאות נוהל כתוב של המוסד עבור המאבטח

 יומן רישום מבקרים מעודכן 
 )דף לכל שבוע(

  

   בדיקת מבקרים

 הכרת הנהלים

  פתיחה באשנוהל 
 )בידי המאבטח(
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   הכרת נוהל חפץ חשוד

   הכרת נוהל הטיפול בהודעה אנונימית

   פעילות המאבטח בעת ירי טילים

   פעילות המאבטח ברעידת אדמה

   הכרת שטח הכינוס על ידי המאבטח

 מרכיבי ביטחון

   מ' מקו מדרך רגל 2גדר היקפית שלימה בגובה 

   וניתן לנעילהשער ברזל עם בריח 

   שער כניסה לכלי רכב )מילוט(

   מערכת כריזה

 עמדת מאבטח / ביתן שמירה תקני
 א. חיבור לחשמל, סדר וניקיון.

 ב. שדה ראיה / תצפית טובה החוצה. 
 ג. קשר בין ביתן השומר למזכירות באמצעות 

 אינטרקום / טלפון / קשר.
 ד. שער נעול.

  

 נושאים נוספים

   

   

 

 

 

 התרשמות כללית

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

  

 
 
 

  שם המבקר __________ טל' סלולארי __________ תאריך __________ חתימה _______
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 תשפ"ב י"ט בתמוז

 2022י יול 18
 2000-2005-2022-0002304סימוכין: 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז

 

 שלום רב,

 רענון הנחיות -העסקת עובדי קבלן במוסדות החינוך הנדון: 
 

החינוך עובדים שאינם עובדי המוסד החינוכי וזאת במהלך שנה"ל נדרשים להיכנס למוסדות  .1

 ביצוע עבודות בתוך/ בצמוד למוסד החינוכי.צורך ל

 

נוהלי ביטחון בבתי הספר  -2012באוקטובר  10)א(, כ"ד בתשרי התשע"ג, 2חוזר מנכ''ל תשעג/רצ"ב  .2

המגדיר מי רשאי  "נוהל העסקת עובדים שאינם עובדי המוסד ועובדי קבלן במוסדות החינוך" –

 להיכנס למוסד חינוכי ובאילו תנאים רשאי לבצע את עבודתו.

 

 נא הפיצו תוכן מסמך זה למנהלי מוסדות החינוך ולגורמים רלבנטיים ברשות. .3

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
 

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 
 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –אריה מור מר 

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מנהל אגף ביטחון ארצי –מר ליאור טוביה 

 מנהל אגף ביטחון מוסדות חינוך –מר יוסי עמירה 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 זמחוז המרכ –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 תפוצת הפיקוח הפדגוגי במחוז המרכז 
 מטה אגף הביטחון

 מ"י – רמ"ד מוס"ח – רפ"ק תומר עובדיה
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 20.10.22ת.ת 
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נוהל העסקת עובדים שאינם עובדי המוסד ועובדי קבלן במוסדות  -נוהלי ביטחון בבתי הספר 

 החינוך

 2012באוקטובר  10התשע"ג, )א(, כ"ד בתשרי 2חוזר מנכ''ל תשעג/מתוך: 

 כללי .1

יש מקרים שבהם יידרשו עובדים שאינם עובדי מוסד החינוך לבצע עבודות בתוך/בצמוד     1.1

 למוסד החינוכי.

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

 חיוניות.

 המוסד החינוכיעובדי הקבלן הרשאים לעבוד בתוך        .2

 כל אזרח ישראלי נושא תעודת זהות כחולה     2.1

עובדי שטחים שבידם אישור שהייה ועבודה כחוק, על פי ההגבלות שנקבעו באישור )של      2.2

 (, אם יש כאלהכצה"ל, משרד הפנים, השב"

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

 משרד הפנים(.

עובד שאינו עובד מוסד החינוך יידרש להציג אישור ממשטרת ישראל על היעדר עברות מין לפי        .3

. לא 2001-התשס"א –ני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים יחוק מניעת העסקה של עברי

שטרת ישראל כי אין תותר עבודה או העסקה של אדם במוסד החינוך לפני שיתקבל אישור ממ

 מניעה להעסקתו לפי החוק האמור.

בכל אתר ימונה מנהל עבודה מטעם הקבלן, בעל אזרחות ישראלית, נושא תעודת אזרחות כחולה        .4

 ודובר עברית.

 האזורים שבהם יועסקו העובדים ייקבעו על ידי קב"ט מוסדות החינוך באותה רשות.       .5

עבודות בנייה/שיפוצים במוסד חינוכי קיים יש להקפיד על בניית מחיצה מפרידה בין בעת ביצוע        .6

המוסד החינוכי שבו התלמידים לומדים לבין האזור שבו העבודות מתבצעות. המחיצה המפרידה 

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

 ובדים מאזור הבנייה/השיפוץ לאזור פעילות התלמידים, לרבות חדרי שירותים.לא תותר כניסת ע       .7

אדם )עובד רשות או בעלות או קבלן( במהלך שעות  מנהל מוסד חינוכי הנאלץ לאשר כניסת        .8

פעמית הכרחית יחויב להצמיד לאותו עובד בעל תפקיד בגיר מתוך -הלימודים לביצוע עבודה חד

 כי עד לסיום עבודתו ויציאתו משער המוסד החינוכי.הנהלת המוסד החינו

כל אדם שאינו מצוות מוסד החינוך הנכנס לתחומי המוסד החינוכי לביצוע עבודה חייב להיבדק        .9

על ידי המאבטח תוך הצגת תעודת זהות ובדיקת הכבודה. כניסתו מותנית באישור מנהל המוסד 

 החינוכי.

 לוודא העסקת עובדים קבועים. אם העבודה מתמשכת יש     .10

 פרטי העובדים יימסרו על ידי קב"ט מוסה"ח למנהל בית הספר ולמאבטח/ לשומר של בית הספר.     .11
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  נבחרים קובץ נהלים

 שנה"ל תשפ"ג
 

2022-2023 

 
 הכשרות
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002746סימוכין: 

 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז

 

 שלום רב,

 גקורסים והכשרות במחוז המרכז תשפ"הנדון: 

 כללי: .1

בריכוז תחום הקורסים וההכשרות  תשפ"גמחוז המרכז ימשיך גם בשנת  כבשנים קודמות,  .א
דרום,  אשכול -באמצעות ה"אשכולות" שהוגדרו במסגרת פורום הכשרות מחוזי: אשכול מרכז

 צפון ואשכול שומרון. 

אגף בכיר לביטחון, שע"ח ובטיחות  –כלל ההכשרות הינן במימון מלא של משרד החינוך  .ב
 סביבתית.

 מטרה: .2

 ועובדי הוראה כמפורט:ביצוע הכשרות לקב"טים, רכזי ביטחון 

 קורס קב"טים מנב"טים .א

 קורס מנהלי בטיחות מוס"ח לקב"טים .ב

 בסיסי ביטחון רכזי קורס .ג

 החינוך משרד י"ע שהוכשרו טים"לקב טים"מנב ריענון .ד

 ח"במוס בטיחות למנהלי בטיחות כשירות ריענון, יום .ה

 ריענון ירי לקב"טים .ו

 חדשים -קורס מתדרך משלחות לחו"ל  .ז

 ביטחון רכזי ריענון .ח

 השתלמויות עזרה ראשונה לקב"טים, לעובדי הוראה, ריענונים והשתלמות החייאה .ט

 הכשרת מכלולי החינוך ברשויות המקומיות  .י

 בשיתוף שפ"י -הכשרת צל"ח בית ספרי .יא

 הכשרת כיתות י' חילוץ קל  .יב

 שיטה: .3

 המרחב הארגוני של המחוז בפועל. -הפעלת ההכשרות במחוז המרכז על בסיס ה"אשכולות"  .א

 להלן חלוקת האשכולות ע"פ אזורים, ראשי האשכולות וסגניהם: .ב
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 עיריית אלעד.  מנהל מחלקת ביטחון –מנהל האשכול מר אברהם אלעל  דרום : -אשכול מרכז 

 מנהל מח' ביטחון מוס"ח עיריית ראשון לציון. -סגן מנהל האשכול: מר יגאל קרת

 

 עיריית כפר סבא. מחלקת ביטחוןמנהל  –מנהל האשכול מר אבי סנדלר  אשכול צפון :

 יחידת ביטחון מוס"ח עיריית רעננה. ת, מנהלגב' מירב סולומון מנהל האשכול:  ניתסג

 מרכזת רשויות חברה ערבית : גב' האלה נאטור, קב"טית מוס"ח עיריית קלנסווה.

 

 אזורית שומרון.מנהל מחלקת ביטחון מועצה  -מוטי זלביץמנהל האשכול מר   אשכול שומרון:            

 קב"ט מוס"ח  מ.א שומרון.  -סגן מנהל האשכול: מר יעקב שלו            

 

 :להלן פירוט הרשויות בכל אשכול .ג

 

  - אשכול  הכשרות צפון

 אבן יהודה  (1
 אליכין (2
 אלפי מנשה (3
 דרום השרון (4
 הוד השרון (5
 כוכב יאיר (6
 כפר יונה (7
 כפר סבא (8
 לב השרון (9

 עמק חפר (10
 פרדסיה (11
 קדימה צורן (12
 רעננה (13
 מונדתל  (14
 כפר קאסם (15
 כפר ברא (16
 ג'לג'וליה (17
 זמר (18
 טירה (19
 טייבה  (20
 קלנסווה (21
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  דרום -אשכול הכשרות  מרכז 

 

 אלעד (1

 באר יעקב (2

 בית דגן (3

 בני עייש (4

 ברנר (5

 גבעת שמואל (6

 גדרה (7

 גדרות (8

 גזר (9

 גן יבנה (10

 גן רווה (11

 גני תקווה (12

 חבל יבנה (13

 חבל מודיעין (14

 

 

  אשכול הכשרות שומרון

 

 אורנית (1

 אלקנה (2

 אריאל (3

 עמנואל (4

 קדומים (5

 קרני שומרון (6

                                                                שומרון                      (7

 ( יבנה15

 ( יהוד16

 ( לוד17

 ( מזכרת בתיה18

 ( נחל שורק19

 ( נס ציונה20

 ( סביון21

 ( עמק לוד22

 ( קריית עקרון23

 ( ראשון לציון24

 ( ראש העין25

 ( רחובות26

 ( רמלה27

 ( שוהם28
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 להלן פירוט ההכשרות: .4
 

 

פרטים כלליים  קהל יעד הכשרה
 הערות מועדים לביצוע מיקום ותנאים ומתכונת

קורס 
-קב"טים

 מנב"טים

 קב"טים חדשים
 )ארצי(
כתנאי  קורס חובה

להמשך מימון המשרד 
 למשרת הקב"ט

 שעות לימוד 200
-)במתכונת שבוע כן

 שבוע לא(
  

מיקום: בית 
 הארחה

תנאי פנימייה 
בימים א' עד ה' 

בין השעות 
8:00-17:30 

לילות  4כולל 
 בשבוע

פתיחה 
27.11.2022 

שבועות  5)
 לסרוגין(

  

העומדים בכל 
חובות הקורס 
יקבלו הסמכה 

כקב"טים 
מנב"טים 

 מוסדות חינוך
  

השלמה 
במסגרת 

קורס 
קב"טים 
לנושאי 
 מוס"ח

קב"טים חדשים שעברו 
הכשרה כמנב"טים 

וצריכים לבצע השלמת 
 מוס"ח

 שעות לימוד 80
-במתכונת שבוע כן)

 שבוע לא(
   

מיקום: בית 
 הארחה

 תנאי פנימייה
בהתאם 
 לסילבוס 

 פתיחה
30.4.2023 
)שבועיים 
 לסרוגין(

ריענון 
 מנב"טים

קב"טים אשר עברו 
-קורס קב"טים

 מנב"טים

 שעות לימוד 8
 25מקסימום 

משתתפים ביום 
 רענון

 בין השעות
8:30-16:30 

7.6.2023 
.6.202327 

חובת ריענון 
 אחת לשנה

קורס 
מנהלי 

בטיחות 
 לקב"טים

קורס קב"טים בלבד, 
כתנאי להמשך  חובה

מימון המשרד למשרת 
 הקב"ט

 שעות לימוד. 200
מפגשים, יום  25

 בשבוע
  
  
  

 בין השעות
8:30-16:30 

  
  
  

 פתיחה
5.9.2022 

26.10.2022 
3.1.2023 
6.3.2023 

העומדים בכל 
חובות הקורס 
יקבלו הסמכה 

כמנהלי 
בטיחות 

 מוסדות חינוך

יום 
כשירות 
בטיחות 
 -לקב"טים

 מחוזי

כלל הקב"טים 
שהוכשרו כמנהלי 

 בטיחות
 שעות לימוד 8

מרכז מיקום: 
 הארץ

 בין השעות
8:30-16:30 

23.11.2022 
29.11.2022   

כנס 
 בטיחות

 ארצי

כלל הקב"טים 
שהוכשרו כמנהלי 

 בטיחות
 שעות לימוד 8

מיקום: מרכז 
 הארץ

 בין השעות
8:30-16:30 

13.6.2023   

קורס 
מתדרך 

משלחות 
 לחו"ל

קב"טים מתדרכי 
משלחות חדשים 

 שנבחרו ע"י המחוז 

שעות לימוד,  16
 13-14.2.2023 סמינר שיין יומיים רצופים

5-6.6.2023   
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פרטים כלליים  קהל יעד הכשרה
 ומתכונת

מיקום 
 הערות מועדים לביצוע ותנאים

רענון ירי 
 קב"טים מחזיקי נשק לקב"טים

 שעות 8
תאורתי+מעשי 
ושילוב תכנים 

נוספים: קרב מגע, 
  מקרים ותגובות וכו'

מיקום: 
מטווח כפר 
סבא "מיכה 

  הולנדר"

  
תיאום ע"פ 

 פרטני
  

בהתאם 
לדרישה 
 מהשטח

  

קורס רכזי 
ביטחון, 
בטיחות 

וחירום בית 
 ספריים

רכזי ביטחון בית 
ספריים, ללא תלות 

למינוי  כתנאיבוותק 
 רכז ביטחון בית ספרי

 שעות לימוד 60
 

 13קורס חורף: 
מפגשים בהיקף של 

שעות למפגש אחת  4
לשבוע ומפגש סיכום 

 שעות 8של 
 קורס קיץ: 

 ימי הדרכה מלאים 6
 

 משתתפים 35
  

מיקום:  
בעדיפות 
למרכזי 
 "פסגה"

  
בבוקר פתיחת 

כל קורס 
יהיה נוכח 

קב"ט 
הרשות/קב"ט 

מוס"ח 
שהרכזים 

הבית ספריים 
נשלחו על ידו 

 לקורס

 קורסי חורף
 כפר סבא
9.11.2022 
 ראשל"צ

22.11.2022 
 

 קורס קיץ
 ראשל"צ
6.8.2023 

ארגון קבוצת 
ההכשרה ע"י 

פורום 
קב"טים 

מחוזי 
 "הכשרות"

  
למורים 
ב"אופק 

חדש" מזכה 
בקידום 
מקצועי 

לעו"ה, ליתר 
המורים 

מזכה בגמול 
  השתלמות

ריענון רכזי 
ביטחון, 
בטיחות 

וחירום בית 
 ספריים

רכזי ביטחון, בטיחות 
וחירום בוגרי הכשרה 

אחת לשנתיים  -בסיסית
 להמשך תפקודם כתנאי

שעות לימוד בין  8
 השעות 

8:30-15:30 
  

 משתתפים 35

מיקום: 
בתיאום 

 פרטני

ע"פ תיאום ראשי 
 האשכולות

ארגון קבוצת 
ההכשרה ע"י 

פורום 
קב"טים 

מחוזי 
 ""הכשרות
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 , יתמקדו מנהלי האשכולות בארגון ההכשרות הבאות:פורום ההכשרותבמסגרת פעילות  .5

 קורס רכזי ביטחון, בטיחות ושעת חירום בית ספריים. .א

 רענון רכזי ביטחון, בטיחות ושעת חירום בית ספריים. .ב

 יתר ההכשרות יתואמו ע"י הקב"טים ישירות מול הח"מ.

פרטים כלליים  קהל יעד הכשרה
 ומתכונת

מיקום 
 הערות מועדים לביצוע ותנאים

קורס עזרה 
ראשונה 
לעובדי 
 הוראה

 עובדי הוראה
 + קב"טים

  

 שעות לימוד 30
  

 משתתפים 30 -20

מיקום: 
בתיאום 

 פרטני

ע"פ תיאום 
 קב"טי מוס"ח 
וכן ע"פ תיאום 
 הפיקוח הפדגוגי

הסמכה 
לאחר 

השתתפות 
בכל 

המפגשים 
ועמידה 

 במבחן הסופי
 

גננות יעברו 
הכשרה 
וריענון 

באמצעות 
הפיתוח 
 המקצועי!

  

ריענון עזרה 
 ראשונה

לבעלי תעודת מגישי 
 ע"ר

 –שעות  6ריענון 
 הארכת תוקף לשנה

 
 –שעות  12ריענון 

הארכת תוקף 
 לשנתיים

מיקום: 
בתיאום 

 פרטני

ע"פ תיאום 
 קב"טי מוס"ח

וכן ע"פ תיאום 
 הפיקוח הפדגוגי
  
  

השתלמות 
חרום 

 החייאהו

כלל סגל בית הספר 
כולל מנהלה וסגל 
הרשות המקומית 
העוסקים בתחום 
 החינוך )סייעות(

 4מפגש אחד בהיקף 
 שעות

מיקום: 
בתיאום 

 פרטני

ע"פ תיאום 
 קב"טי מוס"ח

וכן ע"פ תיאום 
 הפיקוח הפדגוגי

ההשתלמות 
אינה מזכה 

או  בגמול
 בתעודה

השתלמות 
טיפול 

 באלרגיה

כלל סגל בית הספר 
כולל מנהלה וסגל 
הרשות המקומית 
העוסקים בתחום 
 החינוך )סייעות(

מפגש אחד בהיקף 
 של שעתיים

מיקום: 
בתיאום 

 פרטני

ע"פ תיאום 
 קב"טי מוס"ח

ע"פ תיאום  וכן
 הפיקוח הפדגוגי

ההשתלמות 
אינה מזכה 

או  בגמול
 בתעודה

הכשרת 
מכלולי 

 חינוך

כלל בעלי התפקידים 
במכלולי החינוך 

 ברשויות
 דו יומי/חד יומי

מיקום: 
בתיאום 

 פרטני

ע"פ תיאום 
ממונה שע"ח 

 מחוזית

ההכשרה 
אינה מזכה 

 בגמול

הכשרת 
צל"ח בית 

 ספרי

צוותי הצל"ח הבית 
 ספריים 

והדרכה  מחוזיכנס 
 פרטנית בבית הספר

מיקום: 
בתיאום 

 פרטני

ע"פ תיאום 
ממונה שע"ח 

הפיקוח מחוזית ו
 על הייעוץ

ההכשרה 
אינה מזכה 

 בגמול

הכשרת 
 -כיתות י'

 חילוץ קל

תלמידי כיתות י' בכל 
 בתי הספר בארץ

 2שעות שבועיות,  10
 מפגשים

מיקום: בבתי 
 הספר

ע"פ תיאום 
חברת ההכשרות 

 ופקע"ר

באחריות 
פקע"ר וחברת 

 ההכשרות
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הפעולה של כלל הקב"טים עם חברי פורום ההכשרות הכרחי להוצאת ההכשרות לפועל שיתוף  .6

 -בצורה הטובה ביותר. אנא סייעו לחברי הצוות ככל הנדרש על מנת לקדם את העשייה ובכלל זה

ריכוז שמות המועמדים לקורסים השונים, וידוא התייצבותם ונוכחות פעילה במהלך הקורסים 

 הכשרות.בתיאום עם מנהל אשכול ה

בקורסי רכזי ביטחון יתקיים סבב קב"טים, ע"פ תיאום של הח"מ, כל קב"ט מתבקש להגיע במועד  .7

 שנקבע לו.

טבלה מרכזת עם כלל פרטי רכזי  סוף חודש ספטמברבאחריות כל קב"ט מוס"ח להעביר לח"מ עד  .8

רכזי ביטחון שעות כנדרש  / רענון  60הביטחון הבית ספריים כולל תיעוד האם עברו קורס בסיסי 

 ע"פ הותק שלהם.

מפקחים פדגוגיים מתבקשים לסייע ולעודד יציאת עובדי הוראה לקורסים השונים המיועדים  .9

 לעו"ה ואשר מפורטים במסמך זה.

במקצועיות  הננו מבקשים להודות לחברי פורום ההכשרות על תרומתם הרבה בארגון ההכשרות .10

 רבה ונכונות לתרום מזמנם ומנסיונם העשיר.

 

 בברכה,
 עינב זרקא

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 
 

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז –בטיחות ושע"ח ממונה  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 תפוצת הפיקוח הפדגוגי במחוז המרכז

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
 תיק הכשרות

 1.6.2023ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002747סימוכין: 

 

 לכבוד 

 תפוצת קב"טים ברשויות מחוז המרכז

 תפוצת הפיקוח הפדגוגי במחוז המרכז

 

 שלום רב,

 מחוז המרכז - לביצוע הכשרות עזרה ראשונה תשפ"ג ריענון הנחיותהנדון: 

 

 כללי .1

משרד החינוך באמצעות אגף בכיר לביטחון מנחה ומפקח על הכשרת והדרכת עובדים שונים  .א

 במערכת החינוך וברשויות המקומיות בנושא עזרה ראשונה.

מד"א )מגן דוד  עזרה ראשונה באמצעות הכשרות להפעיל  אגף הביטחון בשנת תשפ"ג ימשיך .ב

  Edu@mda.org.il דוא"ל  1שלוחה  7344044-03טל'  אדום( 

 עזרה ראשונה שיופעלו:הכשרות  להלן ריכוז  .2

מספר  שם הקורס
שעות 

 הקורס 

 הערות חלופות לביצוע הקורס

קורס מע"ר 
)מגישי עזרה 

 ראשונה(

שעות  8מפגשים כפול  3 30
שעות  6הוראה + מפגש של 

 הוראה

שעות  5מפגשים כפול  6
 הוראה

שעות  6מפגשים כפול  5
 הוראה 

 מוכר לגמול השתלמות לעובדי הוראה 

כל עובד הוראה זכאי פעם אחת בלבד 
 לקורס ולשעות!

כולל תרגול שימוש במכשיר דפיברילטור 
 ומזרק אפיפן

במפגשי  100%קיימת חובת נוכחות של 
 הקורס

עזרה ריענון 
 -ראשונה

 אחת לשנה

שעות  6מפגש אחד כפול  6
 הוראה

שעות  3מפגשים כפול  2
 הוראה

 

רק לבעלי תעודת מע"ר לצורך חידוש 
 התעודה

לא מוכר לגמול )למעט גננות במסגרת 
 (הפיתוח המקצועי

כולל תרגול שימוש במכשיר דפיברילטור 
 אפיפןומזרק 
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מספר  שם הקורס

שעות 
 הקורס 

 הערות חלופות לביצוע הקורס

עזרה ריענון 
 -ראשונה

אחת 
 לשנתיים

שעות  6מפגשים כפול  2 12
 הוראה

שעות  4מפגשים כפול  3
 הוראה

 

רק לבעלי תעודת מע"ר לצורך חידוש 
 התעודה

 לא מוכר לגמול 

כולל תרגול שימוש במכשיר דפיברילטור 
 ומזרק אפיפן

 
השתלמות 

 חירום
 והחייאה

מפגש אחד בהיקף של ארבע   4
 שעות שעון  

 

 

 לא מוכר לגמול, ללא תעודות

 מומלץ לקיים בכל בית ספר

כולל תרגול שימוש במכשיר דפיברילטור 
 ומזרק אפיפן

ההדרכה מיועדת לכלל סגל בית הספר 
כולל: מזכירות, אב בית ועובדי מינהלה, 

העוסקים וכן לסגל הרשות המקומית 
 בתחום החינוך )כולל סייעות(

בהדרכה זו חובה למלא טופס החתמות 
על כל פרטיו בדגש על תיאור התפקיד של 

 כל משתתף

השתלמות 
טיפול 

באלרגיה 
ושימוש 
במזרק 

 אפיפן

מפגש אחד בהיקף של  2
 שעתיים 

 לא מוכר לגמול 

 כולל תרגול שימוש במזרק אפיפן

הספר ההדרכה מיועדת לכלל סגל בית 
כולל: מזכירות, אב בית ועובדי מינהלה, 

וכן לסגל הרשות המקומית העוסקים 
 בתחום החינוך )כולל סייעות(

בהדרכה זו חובה למלא טופס החתמות 
על כל פרטיו בדגש על תיאור התפקיד של 

 כל משתתף

 

 

 תהליכי העבודה:  .3

 הרשמה לקורסי עזרה ראשונה .א

עובד הוראה יכול להירשם לקורסים וריענוני מע"ר באמצעות מנהל בית הספר אשר  (1

 את שמות עובדי ההוראה למפקח הפדגוגי/לקב"ט מוס"ח ברשות.יעביר 

גננות יוכלו להירשם לקורסים באמצעות המפקחת על הגננות המחוזית אשר תעביר את  (2

 השמות להמשך טיפול של מתכללות הפיתוח המקצועי. 
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וראה בתחום החינוך הגופני יירשם באמצעות המפקחים על החינוך הגופני עובד ה (3

 במחוז.

 מורי של"ח יירשמו באמצעות רכזי השל"ח או מפקח השל"ח במחוז. (4

סייעות יוכלו להזמין השתלמות חירום והחייאה/השתלמות טיפול באלרגיה ושימוש  (5

יפנו לקב"ט במזרק אפיפן באמצעות מנהלות מחלקות גני הילדים ברשויות אשר 

 הרשותי.

יוכלו להזמין השתלמות חירום והחייאה או הדרכות אלרגיה באמצעות קב"ט  בתי ספר (6

 . או ישירות למד"א

מכינות קדם צבאיות יוכלו להגיש בקשה לקורסים ישירות ממנהלת אגף הכשרות  (7

 והדרכות ביטחון במשרד החינוך.

 

 תיאום קורסים ואישורם .ב

מודפס  -בקשות לקיום קורסי עזרה ראשונה יוגשו באמצעות טופס הגשת בקשה )נספח א' (1

על ידי הגורמים  לח"מ(,  למפקח הפדגוגי/לקב"ט המוס"ח ברשות וממנו WORDבקובץ 

שפורטו לעיל: מנהל ביה"ס, המפקח על החינוך הגופני, מפקח של"ח מחוזי, מפקחת על 

 תוח מקצועי.גני הילדים המחוזית או  מתכללות פי

תבחן את הבקשות ותאשר אותן, טופס הבקשה יועבר למנהלת תחום  שהח"מלאחר  (2

 כשישה שבועות לפחות לפני מועד פתיחת הקורס המבוקש.הכשרות והדרכות  באגף 

 לאחר קבלת הבקשה, יישלח אליכם אישור עקרוני לקיום הקורס עם העתק למד"א. (3

קשה ובמידה והכל תקין ישלח לגורם מוקד ההדרכה מטעם מד"א יבדוק את פרטי הב (4

 המזמין אישור רשמי לקיום הקורס.

יודגש כי מקום ההשתלמות ייקבע ע"י הגורם המזמין במחוז/ברשות. עליו לוודא שכיתת  (5

הלימוד תהיה ראויה ללימודים ויהיו בה כל העזרים הנדרשים ובכלל זאת מכשיר מקרן, 

 מסך הקרנה ומחשב.

מנהלי אשר יהיה איש קשר עם מוקד ההדרכה של מד"א לכל קורס יש לקבוע אחראי  (6

והמדריך מטעמם בכל ענין הקשור לקיום תקין של הקורס. האחראי המנהלי יכול להיות 

מנהל ביה"ס, המפקח על החנ"ג, רכז של"ח, המפקחת על גנ"י, ממונה בטיחות ושע"ח 

 מחוזי, קב"ט רשותי או מי מטעמם.  

יג מד"א, בדבר קיום הקורס ופרטי המדריך לצורך האחראי המינהלי יקבל הודעה מנצ (7

תיאומים אחרונים. במידה שלא התקבלה הודעה ממד"א, ייצור האחראי המנהלי קשר 

 עם הרכזת הארגונית מטעם מד"א כשבוע לפני מועד הקורס.
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האחראי המינהלי יוודא עם הנרשמים, כשבוע לפני מועד פתיחת הקורס את השתתפותם  (8

 ע מהגעת מספר משתתפים נמוך מהמותר.וזאת על מנת להימנ

במפגש הראשון של הקורס, יעביר האחראי המנהלי למדריך, רשימה מעודכנת במייל  (9

בקובץ ניתן לעריכה עם שמות המשתתפים בקור, לצורך בדיקת נוכחות ורישום במערכות 

 המידע של מד"א.

מפגש, על לתשומת ליבכם על המשתתפים חלה חובה לחתום ברשימת המשתתפיפ בכל   (10

האחראי המינהלי לוודא את חתימתם והעברת דיווח למד"א בסוף המפגש. משתתף אשר 

לא חתם ייחשב כלא נכח. למען הסר ספק לא יתקבלו הצהרות בדיעבד מטעם האחראי 

 המינהלי ו/או מדריך הקורס.

הרשימה תתעדכן ע"י האחראי המנהלי מיד עם סיום הקורס ותועבר בשנית למוקד   (11

מד"א. פרטים אלה נדרשים לצרכי רישום ביומן )"אופק חדש"( ויהוו בסיס ההדרכה ב

לרשימות המשתתפים ביומן הקורס ולמתן ציונים. עיכוב בשליחת רשימת משתתפים 

 מלאה כמתבקש, ע"י האחראי המינהלי, יגרום לעיכוב בהנפקת התעודות.

 

ס ביום פתיחתו ולכן עליכם : המשרד חייב מתוקף ההסכם לפצות את החברה עבור ביטול קורהערה

 48להימנע מביטולים ברגע האחרון.  יש להודיע למד"א/לח"מ על כל שינוי מהותי לגבי הקורס, 

 שעות לפחות לפני תחילתו.

 

השתתפות( משתלם שייעדר  100%חובת ההשתתפות בקורסים ובריענונים היא מלאה )

עד שישלים )עד חודשיים מיום  ממפגש בקורס מע"ר או ייכשל במבחן, לא יהיה זכאי לתעודה

סיום הקורס(. מודגש בזאת כי לא ניתן להחזיר את המפגש הראשון של קורס מע"ר בכל 

 מקרה!

 : יש להעבירם  בקובץ מוקלד בלבד – נספחים מצורפים .ג

 טופס הגשת בקשה - נספח א' •

נספח א' - טופס 
doc.בקשה לקורסי עזרה ראשונה תשפג

 

 טופס רשימת שמות משתתפים - נספח ב' •

עותק של נספח ב' - 
xlsx.טופס רשימת משתתפים
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 טופס החתמת משתתפים  – נספח ג' •

טופס החתמת 
pdf.משתתפים

 

 הח"מ עומדת לרשותכם בכל שאלה או הבהרה. .ד

מתוך לקחים של קורסים שבוצעו בשנים קודמות חשוב מאוד להקפיד על עמידה 

ושליחת רשימות במינימום משתתפים נדרש לפתיחת הקבוצה, מילוי הפורמטים בהתאם 

 המשתתפים בסיום ההכשרה.

עמידה בכל סעיפי ההנחיות תוביל להצלחת ההכשרות ושביעות רצון המשתתפים 

 בהתאם.

 
 

 בברכה,
 עינב זרקא

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 
 העתקים:

 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 
 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גוטמן גב' שושי 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 מחוז המרכז -מפקחת פיתוח מקצועי לעובדי הוראה –גב' ריבי גבע 

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
 1.6.2023ת.ת. 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002748סימוכין: 

 

 לכבוד 

 המרכז תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז

 

 שלום רב,

 גמיפוי הכשרת רכזי ביטחון : קורסים וריענונים תשפ"הנדון: 

 

מפורטים התנאים למינוי רכז ביטחון,  2011בספטמבר  01)ב(, 1תשעב/בחוזר מנכ"ל ביטחון  .1

ההכשרה הבסיסית לתפקיד היא תנאי הכרחי "בטיחות ושע"ח בית ספרי ובין היתר מודגש כי :  

 "למילוי התפקיד ולקבלת גמול הביטחון

על מנת לבצע בקרה בנושא באחריות קב"ט המוס"ח לבצע מדי שנה מיפוי של כלל הרכזים ברשות,  .2

 וי תקין וחתום ולשבץ את הרכזים בקורסים וריענונים לפי צורך.לוודא הימצאות כתב מינ

שעות במתכונת קיץ )שבוע  60של רכזי ביטחון כולל הכשרה בת  קורס בסיסי -לתשומת ליבכם .3

 שעות. 8מתבצע אחת לשנתיים ביום ריענון מרוכז בן  ריענון מפגשים( , 14מרוכז( או מתכונת חורף )

 בספטמבר מדי שנה: 30מט המצ"ב לח"מ לא יאוחר מתאריך יש להעביר את המיפוי ע"ג הפור .4
 

פורמט מיפוי רכזי 
xlsx.ביטחון

 
 בברכה,

 עינב זרקא

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 ביטחוןמנהלת אגף הכשרות והדרכות  -גב' ברכה לוזון

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 1.6.2023ת.ת 
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 פורמט מיפוי הכשרות רכזי ביטחון -נספח
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 בתמוז תשפ"ב טי"

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002600סימוכין: 

 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז

 

  ,שלום רב

 תשפ"ג -לחירוםכנית הכשרת מכלולי חינוך תהנדון: 

 

, להלן מועדי הכשרת מכלולי החינוך 0002283סימוכין  22.6.2022המשך למכתבי מתאריך ב .1

 לתשפ"ג:

 

 

 

 

 

 תאריך רשות תאריך רשות

 2.2.2023 טירה 20.9.2022 גני תקווה

 16.2.2023 באר יעקב 10.11.2022 רעננה

 14.3.2023 גדרות 24.11.2022 אליכין

 23.3.2023 נס ציונה 15.12.2022 טייבה

 20.4.2023 ג'לג'וליה+כפר ברא 29.12.2022 הוד השרון 

 2.5.2023 כוכב יאיר 10.1.2023 בית דגן

 18.5.2023 אלפי מנשה 12.1.2023 אלעד

  31.1.2023 רמלה
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כחודש לפני מועד ההכשרה יתקיים מפגש הכנה בראשות מנהל/ת מכלול החינוך ובשיתוף צוות   .1
 .ההדרכה

לפעול אל מול מנהלי מכלולי החינוך ברשויות שלכם על מנת לקדם את הכשרת אבקשכם  .2
 להכשרה ולמפגש התיאום.המכלול באופן מיטבי ולקבוע את המועדים 

 

 

 

 נוכחותכם בכלל המפגשים הינה חיונית ביותר. .3

 בברכה,
 עינב זרקא

 ממונה בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 

 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 מנהל אגף שעת חירום אגף בכיר לביטחון -מר שאלתיאל רם

 מנהלת אגף הכשרות והדרכות ביטחון אגף בכיר לביטחון -ברכה לוזוןגב' 
 מנהלת מחוז המרכזגנית ס –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז –מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח  –גב' לימור לביא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 תיק הכשרות

 1.6.2023ת.ת 
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 רשימת משתתפים בהכשרת מכלול חינוך לחירום -נספח א'
 

 הערות תפקיד בשגרה שם תפקיד בחירום מס"ד

    מנהל/ת מכלול חינוך 1

    סגן מנהל/ת מכלול חינוך 2

 כלל המזכירות   מזכירת המכלול 3

    חינוך פורמאלי 5

    גני ילדים 6

    מעונות יום 7

    אחראי "שמרטפיות" 8

    חינוך מיוחד 9

    שפ"ח 10

    קב"ס 11

    רכז מתנדבים 12

    היסעים 13

    אחראי לוג' במוס"ח )במידה ויש( 14

    חינוך בלתי פורמאלי 15

    מתנ"סים 16

    מנהל מח' נוער 17

 אגף/מחלקת הביטחון

    קב"ט הרשות/קב"ט מוס"ח 18

 משרד החינוך מחוז __________

    מפקח/ת מתכלל רשותי 19

 רלוונטיים בהתאם לתרחישים בשע"חבעלי תפקידים נוספים 

   ראש הרשות/מנכ"ל הרשות 20
 לא חובה

 לסיכום האימון

 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319فاكس  370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2ا شارع هشلوش

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

103 

 
  נבחרים קובץ נהלים

 שנה"ל תשפ"ג
 

2022-2023 

 
תקציבים
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 תשפ"ב 'אדר אב' ב

 2022בפברואר  03
 2000-2005-2022-0000300סימוכין: 

 

 לכבוד 

 ברשויות מחוז המרכז תפוצת הקב"טים

 

 שלום רב,

 17-01-60-20עקרונות מנחים לבקשות מרכיבי ביטחון תקנה הנדון: 

 

בימים הקרובים ייצא ממשרדי מסמך ההנחיות להגשת בקשות לסיוע תקציבי במרכיבי ביטחון  .1
 .2022לשנת  17תקנה 

 
לנכון להסב תשומת לבכם מניסיון נלמד משנה לשנה ובדגש על השנה האחרונה, אני מוצאת  .2

 להערכות נכונה והימנעות משגיאות שהיו בבקשות קב"טים בשנה שעברה ובשנים שקדמו לה.
 

להעביר מסמך זה שעותק ממנו מופנה גם לראשי הרשויות לידיעת גזברי הרשויות ע"י  מתבקש .3
 הקב"ט.

 
 : להלן עקרונות מנחים .4

 -ולא יאוחר מיוםים חודש 3הגשת בקשה בתוך  –יש לעמוד בלוח הזמנים האומר  .א
 . 2022 מאי 2

 10 -ולא יאוחר מיוםיום  90 -הגשת חשבוניות בתוך כ –לאחר קבלת אישורים / הרשאות  .ב
 . 2022אוגוסט 

הקפדה יתרה על הגשת הבקשות במדויק וללא סטיות מהנדרש בנוהל שהינו מוכתב ע"י  .ג
 חשבות המשרד ולא ניתן לסטות ממנו.

להגיש בקשות אלא אם בדיון מוקדם ברשות עם גזבר הרשות ובאישור ראש הרשות  אין .ד
מתחייבת הרשות אכן לבצע את הרכישה המתבקשת בנתונים הכספיים המוכתבים בנוהל 

 ובלוח הזמנים הנדרש בו.
מערכת הדיונים לקבלת ההחלטות הינה ממוחשבת ועל כן לא ניתן יהיה לבצע שינויים בגוף  .ה

 גשתה )לרבות המרה בין מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך(.הבקשה לאחר ה
בהנחה שישנם מרכיבי ביטחון חסרים במוסדות החינוך שהינם תנאי ראשוני ובעדיפות  .ו

 ראשונה, אין להגיש בקשות של מרכיבים נוספים לפני תום התקנת מרכיבי עדיפות ראשונה.
 בחתימת גזבר וקב"ט הרשות בפירוט פרטיהם המלאים. מחויבותכל הבקשות  .ז
תשומת לבכם לאחריות וידוא התקנת המרכיב אשר אושר בועדת ההקצבות במוסד החינוכי  .ח

ע"פ פרטי ההרשאה שניתנה בועדת ההקצבות המחוזית שכן נושא זה ייבדק מדגמית במהלך 
 השנה.

והסכום שיתוקצב יהיה בכל  סטייה מהמחירים המופיעים בנספח המחירים לנוהל לא תכובד .ט
 מקרה עד גובה תקרת הסכום הנדרשת בנוהל.

יש להקפיד כי מרכיבי החשבונית יהיו בהלימה מוחלטת לשם המרכיב כפי שמופיע בטבלת  .י
 . 17המרכיבים בנוהל תקנה 

וכל  ,בעבור רכישה והתקנה בלבד, אין לבצע עבודות תחזוקה 17הסיוע התקציבי מתקנה  .יא
 יב את הרשות במימון מלא שלה.סטייה מהנוהל תחי
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 מכיוון שברצוני לבצע את התהליך כך שיינתן סיוע מרבי על בסיס הנוהל שישלח אליכם,  .5
כאמור בימים הקרובים, הנכם מתבקשים כבר עכשיו להיערך לפעילות הפנים רשותית לצורך 

 הכנת הנתונים הנדרשים להגשת הבקשות.
 

לשנת הקפדה, דיוק ועמידה בתנאי הנוהל הן ערובה להצלחתנו במשימת תקצוב מרכיבי הביטחון  .6
2022. 

 
   הנני מצפה גם בתחום חשוב זה לשיתוף פעולה מרבי מכולכם.  .7

 

 

 

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 המרכזתפוצת ראשי רשויות מחוז 

 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 
 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 גזברית המחוז – עדית עזרגב' 

 מנהלת תחום הסעות במחוז המרכז וחברת ועדת הקצבות מחוזית –גב' יוכי גמליאל 
 תשלומים בגזברות המחוז וחברת ועדת הקצבות מחוזית מונהמ –גב' חגית לוי 

  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
 תיק תקציבים 

 1.1.23ת.ת. 
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 תשפ"ב ה' באדר א'

 2022בפברואר  06
 2000-2005-2022-0000302סימוכין: 

 לכבוד 

 ברשויות מחוז המרכז תפוצת הקב"טים

 שלום רב,

    2022רכישת מרכיבי ביטחון, בטיחות וחירום למוסדות חינוך לשנת הנדון: 
 17-01-60-20בסיוע תקנה 

 כללי .1

 

האחריות להתקנה/שדרוג/אחזקה של כל מרכיבי הביטחון, בטיחות ושע"ח במוסדות  .א

 שברשות המקומית/הבעלות הינה על הרשות המקומית/הבעלות.החינוך 

 

בהתקנה/שדרוג של המרכיבים הנ"ל במוסדות החינוך הקיימים  מסייע באופן חלקימשרדנו  .ב

 על פי הקריטריונים המפורטים בהמשך, ככל שהתקציב העומד לרשותנו יאפשר זאת.

 

לסדרי העדיפויות במחוז  סדרי העדיפות לרכישת המרכיבים הנ"ל ייעשו ע"י הח"מ בהתאם .ג

 ובהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותנו.

 

בכל מצב של מוסד חינוכי חדש או בכל תוספת בנייה, לא יינתן סיוע תקציבי מתקנות אלו  .ד

ואין שני תיקצובים היות והם מתוקצבים ע"י מנהל הפיתוח במסגרת הפרוגרמה שאושרה 

 .למטרה זהה
 

כל הבקשות יאושרו על ידנו. מותנה באישור  יש להניח כי במגבלות התקציב יתכן ולא .ה

 תקציב המדינה ובהמשך לתקציב משרד החינוך והנגזרת לתקנות הנ"ל במחוז.

 

 : יודגש ויובהר כי העקרונות שלהלן מהווים תנאי לביצוע הנוהל כפי שהוא מפורסם בהמשך .ו

 

והל כל הנתונים שיוגשו בכל שלביו של הנוהל שלא יהיו בהלימה מלאה להתניית הנ (1

 .יוחזרו לשולח והבקשה לא תידון

 

 בבקשת הרשות : לא נדוןלהלן דוגמאות מן העבר וברובן תשובות לשאלות שנשאלו, שבגינן  (2

 :בשלב הגשת הבקשה (א

 אי עמידה בלו"ז שהוגדרו ע"י הח"מ.  .1

  נוספות,  בכל מצב של העדר מרכיבי ביטחון שהינם חובה, אין להגיש בקשות     .2
 תאושרנה.שכן הן לא         
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 בקשה שהוגשה בכתב יד )שאינה מוקלדת(. .3

 בקשה ללא חישוב סה"כ בכל עמוד וסה"כ כללי לכלל הבקשה.  .4

 קב"ט.העדר חתימת גזבר ו  .5

 העדר טופס "העדר פערי גידור" במידה ויש צורך בכך.  .6

 שת מרכיבי ביטחון שאינם מופיעים בסל טבלת המרכיבים.הג  .7
 מוסד )בי"ס או גנ"י( וסמל אותו מוסד. שות שלא יהיו בייחוס מלא לשםבק  .8
 

 :בשלב הגשת החשבוניות (ב

 אי עמידה בלו"ז שהוגדרו ע"י הח"מ.  .1
   שת חשבוניות בעלות גבוהה יותר מהבקשה שאושרה או בעלות שונה הג  .2

 מהבקשה שאושרה או שהחשבונית אינה תקינה.        

 ,    בייחוס מלא לשם מוסד )בי"ס או גנ"י( חשבונית מס שלא יהיה בה פירוט  .3
  .וחתימת גזבר הרשות ע"ג החשבונית סמל אותו מוסד 

. )תעודות חיוב של לא ישוחררו כספים אלא בעבור חשבוניות מס בלבד  .4
 .לא מאושר לתשלום ע"י גזברות המחוז( –חשכ"ל / חשבון עסקה וכד' 

 ה'( .העדר חותמת הרשות בדו"ח ביצוע הרשאות )נספח  .5
 

אני מבקשת להבהיר כי בקשות שאושרו עקרונית על ידינו לפני מועד מסמך זה יש  (3

 במסמך זה.להגיש במידי בכפיפות ובהלימה מלאה לנאמר 

 

מועד  לאחרעל מנת להסיר ספק אפשרי, יובאו לדיון אך ורק בקשות שהוגשו למשרדנו  (4

 פרסום מסמך זה.

 

 לידיעת גזבר הרשות.יש להעביר מיידית ובהבלטה תוכן סעיף זה  (5

 

 

 

 

בהלימה להרשאה התקציבית  17במהלך שנה"ל משרדנו יבצע ביקורת ניצול תקציבי תקנה  (6

תשומת לבכם, כי אין לבצע המרות של מרכיבים לטובת מוס"ח שלא אושרו ולחשבוניות. 

 בהרשאה או כל שינוי אחר שאינו בהלימה מוחלטת לכתוב בהרשאה. 

זאת ועוד, הנני מפנה תשומת לבכם כי הנכם חותמים על הצהרה שהמרכיבים נרכשו 

 והותקנו בהתאם להרשאה. אנא חסכו מכולנו אי נעימויות.

 

 

 

 2022אין להעביר חשבוניות שאינן משנת 
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 הסיועתקציב  .2
 

  בעדיפות ראשונה ועל פני כל בקשה אחרתתקציב הסיוע המועבר לרשויות יוקצה  .א
 על פי הקריטריונים הבאים:

 גדר תקנית ותקינה, שער להולכי רגל, שער כניסה לרכב,           לבית ספר .1
שערי יציאות חירום, עמדת מאבטח, מערכת כריזה ומערכת 

 הספר.קשר / טלפון בין המאבטח להנהלת בית 

 גדר תקנית ותקינה, שער כניסה להולכי רגל, שער יציאת חירום,          לגן ילדים .2
 לחצן מצוקה ומערכת אינטרקום שער משולבת טמ"ס.      

 

 שדרוג / תוספת בנייה והסיבות לכך. –יש לנמק את סיבת הבקשה  –גידור / שערים  .ב
 

 בהשלמת היתרה ע"ח הרשות. מותנהו 50%-ככלל, משרד החינוך משתתף בעלות שלא תפחת מ .ג
 

 –( נספח ב'השתתפות משרדנו תעמוד על אחוז ההשתתפות כמפורט בנספח המצ"ב ) .ד

 כהגדרת הלמ"ס.  1-10רשימת רשויות על בסיס אשכולות 

 

 אופן העברת הבקשות .3
 

( תגיש נספח א'רשות המעוניינת ברכישת פריטים כמפורט ברשימה המצ"ב ) .א
 בדגש למפורט להלן: 2022מאי  2  -בקשותיה לא יאוחר מיום 

 
בקשה  –(נספח ג'ע"ג הטבלה המצ"ב למכתב זה )ומודפסת  בקשה מפורטת (1

תשומת   שתוגש  שלא ע"ג  הטבלה המצ"ב ומודפסת תוחזר ולא תובא לדיון.
וסה"כ ליבכם כי יש לחשב את הסה"כ בכל עמוד ועמוד המופיעה בטבלה 

 .הכללי
 

מכתב מצורף לטבלה הנ"ל בחתימת גזבר הרשות וקב"ט  הרשות המתחייבים  (2
בשם הרשות  לשאת חלקה מההוצאה. העדר מכתב התחייבות והטבלה 

המסמכים  – לאי דיון בבקשהיגרום  כשהיא מודפסתהממולאת על כל  פרטיה  
 .יוחזרו לרשות ללא טיפול

 
( נספח ד'במוס"ח הרשות  ) הצהרת קב"ט בדבר חוסר/היעדר פערי מרכיבי ביטחון (3

ימולא רק במקרים בהם מוגשים בבקשת הרשות פריטים שאינם מהרשימה 
 . א. 2המפורטת בסעיף 
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ח"מ ובפרוט המרכיבים שאושרו ומחיריהם -לאחר שיינתן אישור יועברו הרשאות בצירוף מסמך ה .ב

 לקב"ט הרשות. 

 

שכן בהעדר תקציב מלא יוקצו , על פי סדר עדיפותעליכם לרשום את בקשותיכם  -:יודגש .ג

 הסכומים על פי סדר זה שנקבע על ידכם.

 
 אופן העברת החשבוניות: .4
 

 

 

 

במשרדי עם גב' הדס צאירי, מנהלת  ולוודא קבלתןלאחר שיינתן אישור מהח"מ יש להגיש החשבוניות 

 בפירוט הבא:  073-3937310 –ענף ביטחון, בטיחות ושע"ח, בטלפון 

 

בגוף החשבונית יהיה פירוט מקום ההתקנה + סמל מוסד תוך ציון פירוט הציוד  .א
 ( .נספח א'הנרכש  לפי כמויות ומחיר ליחידה ובהלימה לטבלת הפריטים )

    בחשבוניות המפרטות התקנת גידור יש לציין את מס' המטרים שהותקנו + שם  
 לות למטר. החינוכי וסמלו + עהמוסד  

 
 

      הצהרת קב"ט הרשות ע"ג הטופס המצ"ב המאשר ההוצאה עפ"י החשבונית ומספרה  .ב
 (.נספח ו')

ניתן לבקש מהספק תעודת משלוח או חשבון המכיל את הפירוט המבוקש בסעיפים  .ג
 ב' בתנאי שיצויין כי הפירוט שייך לחשבוניות שנשלחו תוך ציון מספרם.-א'

 (.נספח ה') וחותמת הרשות קב"ט הרשותצוע חתום ע"י גזבר הרשות, דו"ח בי .ד

 

 אופן קבלת התקציב .5
 

אי זהות או חוסר תיאום בין האשרות לכשתינתנה בכתב לבין החשבוניות יגרמו לאי  .א
 . והחזרת כל החומר לקב"ט הרשותאישור התשלומים 

בהלימה מוחלטת בין האשרות לבין החשבוניות יועבר התקציב מגזברות המחוז  .ב
 לרשות המקומית. 

במידה ורשות לא תנצל את התקציב באופן מלא בהתאם ללוחות הזמנים ולנוהל זה  .ג
 (.נספח ז'יחתום הקב"ט על הצהרה בדבר אי מימוש הרשאת התקציב שאושרה )

 יום להגשת החשבוניות 90 -כ יעמדו לרשותכם
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את יחוס בקשותיכם למרכיב ולמוסד  הנכם מתבקשים לשקול היטב ובאופן אחראי .6
 .שלא תהיה אפשרות להמרההחינוכי מכיוון 

 
 הנכם נדרשים לקדם פעילותכם ללוח הזמנים שבמסמך זה. .7

 
 נא העבירו תוכן מסמך זה לגורמים רלוונטיים לתקציב ברשות. .8
 

 

 

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ראשי רשויות מחוז המרכז 

 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 
 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 גזברית מחוז המרכז – עדית עזרגב' 
 מנהלת תחום הסעות במחוז המרכז וחברת ועדת הקצבות מחוזית –גב' יוכי גמליאל 

 תשלומים גזברות במחוז המרכז וחברת ועדת הקצבות מחוזית ממונה –גב' חגית לוי 
 מטה אגף הביטחון

 מחוז המרכז – מנהלת ענף )ביטחון, בטיחות ושע"ח( –גב' הדס צאירי 
 וחוזרי מטהתיק  הנחיות 

 תקציביםתיק 
 1.1.23ת.ת. 
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 נספח א'

 כולל מע"מ -המאושרת  מקסימלייםרשימת פריטים ומחירי רכישה 

 שם הפריט מס"ד
מחיר מקסימלי 

לרכישה של פריט 
 אחד כולל מע"מ

 הערות

 ביתן שמירה, גידור, שערים, מערכת כריזה

1.  
 ביתן שמירה הכולל תאורה פנימית + התחברות לחשמל 

 והתקנתו ונקודות להתחברות חיצונית לטלפון + מזגן
18,000 ₪ 

 על פי איפיון ומפרט
 משטרת ישראל

  ₪ 1,200 חיבור חשמל לביתן שמירה  .2

  ₪ 3,000 + התקנה מזגן לביתן שמירה  .3

 ₪ 500 תקנית -גידור לבית הספר וגני ילדים למטר רץ   .4
 רשת מגולבנת מולחמת

 מטר 2בגובה 

  ₪ 2,500 מטר( 2שער פשפש )  .5

  ₪ 7,000 מטר(  6שער ראשי דו כנפי )  .6

7.  
 רמקולים + מיקרופון אלחוטי +  5מערכת כריזה + 

 מערכת צלצולים + מגבר
15,000 ₪  

  ₪ 5,000 מגבר למערכת כריזה  .8

  ₪ 250 רמקול נוסף למערכת כריזה  .9

  ₪ 100 מיקרופון אלחוטי למערכת כריזה קיימת  .10

  ₪ 8,000 ווט + צופריאינטרקום לגן ילדים + מצלמה + מסך + ח  .11

 ציוד נוסף לבית ספר

כולל התקנה ע"פ הנחיות  ₪  4,500 מכשיר דפיברילטור אוטומטי  .12
 משרד החינוך ומשרד הבריאות

  למוסד(יח'  5ללא צורך ברישיון )  ₪ 1,400 אלחוטי לטווחים קצרים מכשיר קשר  .13

  ₪ 450 + מיקרופון וסוללות חגור קול  .14
   ₪ 2,500 בידורית  .15

  ₪  300 פנס נטען  .16

ע"פ פורמט תיק שטח ביטחון  ₪  3,000 תיק ביטחון שטח וחירום ממוחשב לבית ספר  .17
 2020ינואר  –וחירום 

 ליחידה ₪ 750 כפלס"ט )כובע פלסטיק(  .18

 ליחידה ₪ 1,400 אפוד מגן נגד רסיסים  .19

 ₪ 1,600 מ' 5x5רשת הצללה במוסד חינוכי בגודל   .20
 -רשת הצללה, כבל פלדה -כולל 

 6מ"מ, מותחנים, עמודים  6
 צול

 ציוד ביטחון לגני ילדים
  ₪ 1,500 לחצני מצוקה קוויים ללא ניתוק קו הטלפוןהתקנת   .21

  ₪ 2,000 התקנת לחצני מצוקה אלחוטיים  .22

 ע"פ חוזר מנכ"ל גני ילדים ₪  1,500 תיק ביטחון שטח וחירום ממוחשב לגן ילדים  .23

 לאפשר פינוי ממ"ד בשע"ח ₪ 8,500 גן ילדיםמחסן נייד לציוד   .24
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 שם הפריט מס"ד

מחיר מקסימאלי 
לרכישה של פריט 

 אחד כולל מע"מ
 הערות

 ציוד עזרה ראשונה וחילוץ

 ₪ 300 תיק מע"ר )מגיש עזרה ראשונה(  .25
 –לפי המפתח בחוזר מנכ"ל שע"ח 

 כיתות, תיק לגן 10תיק לכל 

  ₪  500 שמיכה היפוטרמית לפצוע  .26

 ₪ 450 אלונקה מתקפלת מאלומיניום + רצועות  .27
לפי מפתח כמופיע בחוזר מנכ"ל 

 אלונקות לבי"ס 2 –שע"ח 

  ₪ 250 מגפון יד כולל סוללות רגילות   .28

 ₪ 2,700 הרס לאירוע( ר"סע) ספר לבית קל חילוץ ארון  .29
בכיר אגף  שלע"פ מפרט 

 לביטחון

 סט ווסט זיהוי למטה צל"ח בבית הספר  .30
340 ₪ 

 יחידות( 15)
סט לצל"ח )מנהל בי"ס, רכז 

 ובעלי תפקידים(ביטחון 

 סט ווסט זיהוי לצוותי חירום בבית הספר  .31
340 ₪ 

 יחידות( 20)
צוותים )סדרן, סורק,  4 -סט ל

 עזרה ראשונה, כיבוי אש(

 ציוד חילוץ לתלמידים עם מוגבלויות ולקויות

  ₪  3,000 סא חילוץ להורדת אדם במדרגותיכ  .32

  ₪  280 אלונקה להובלת נפגע במדרגות  .33

  ₪  1,200 חילוץ כולל סדין מילוטערכת מזרן   .34

 מערכת טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס(

 לבית ספר ויזיה במעגל סגור )טמ"ס(טלומערכת   .35

בהתאם לאפיון 
שיוגש ע"י הרשות 

 -ולא מעל ל
100,000   ₪ 

  
בכפוף לנוהל התקנת מערכות 

 טמ"ס בבית ספר 
 )בחוזר מנכ"ל(

  

   ₪ 450 הקלטה ווט למערכתיחהתקנה ומצלמה אחת כולל   .36

   ₪ 400 חיבור למערכת הקלטההתקנה ומצלמה אלחוטית אחת כולל   .37

   ₪ 1,100 מערכת הקלטה של מצלמות  .38

 מערכת התרעה לרעידת אדמה

39.  

 מערכת התרעה לרעידת אדמה מקומית מהגלאים המפורטים מטה

EQI-   Earthquake Alert tm  

 taiwan icp das co ltd -  sar-713 

 A2 corp ltd-  HS -301 

 

8,000  ₪ 

 הכריזה למערכת חיבורה
 ספרית הבית

 , והנוהל המפרט פי ועל
 .הביטחון אגף המפורט באתר

 100% -ב יהיה המימון
 הנקוב הסכום לגובה עד

 מוקד רשותי ותוכנות ניהול

 ₪ 50,000  השתתפות בהקמת / שדרוג מוקד רשותי וחיבור למוס"ח  .40
  -תנאי להשתתפות

 ללחצני מצוקה בגנ"יחיבור 

  ₪  40,000 תוכנת ניהול ביטחון לקב"ט  .41

  ₪  20,000 תוכנת ניהול בטיחות לקב"ט  .42
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 שם הפריט מס"ד

מחיר מקסימאלי 
לרכישה של פריט 

 אחד כולל מע"מ
 הערות

 ציוד למרחבים מוגנים / מקלטים

 מטר 100 -ל ₪ 800 התקנת שלוחת טלפון למקלט   .43

 מטר 100 -יחידת קצה בלבד ל ₪ 800 למקלט T.Vהתקנת יחידת קצה .  .44

  חיבור עבור מקלט אחד ₪  3,500 מערכת אינטרקום לבית ספר + חיווט למקלטים / מרחבים מוגנים  .45

 למנורה אחת ₪ 150 תאורת חירום למקלט  .46

 גליל למקלט אחד ₪ 150 שילוט זוהר למקלטים  .47

 ליחידה ₪ 125 מפלסטיקליטר  20 -ג'ריקן מים   .48

 ליחידה ₪ 20 ליטר 4 -שקיות מים מפלסטיק ל  .49

 ליחידה ₪ 45 ליטר 10 -שקיות מים מפלסטיק ל  .50

 ליחידה ₪ 70 ליטר 20 -שקיות מים מפלסטיק ל  .51

 ליחידה ₪ 700 ליטר 200 -שקיות מים מפלסטיק   .52

   ₪ 500 גומיה לדלת -ערכת איטום למקלט   .53

   ₪ 300 / למעבדה / חדר הכנה איוורור )וונטה( למקלט  .54

   ₪ 900 בית שימוש כימי   .55
 מערכת סינון מרכזית למקלט / ממ"ד

  ₪ 20,000 מ"ר 20מערכת סינון מרכזית למקלט / מרחב מוגן בגודל של   .56

  ₪ 35,000 מ"ר 40מערכת סינון מרכזית למקלט / מרחב מוגן בגודל של   .57

 התקנת מערכת הסינוןאטימה של המקלט / מרחב מוגן לפני   .58
 ₪ 3,000 -מ"ר  20
 ₪ 4,000 -מ"ר  50

 

  ₪ 1,300 ביקורת אחזקה אחת לשנתיים  .59

 ציוד כיבוי ומילוט אש

  ₪ 250 ק"ג )אבקה( 3מטף   .60

  ₪ 400 ק"ג )אבקה(  6מטף   .61

  ₪ 500 ק"ג 3מטף הלון   .62

  ₪ 150 ארון תלייה למטף  .63

  ₪ 600 " + מזנק3/4גלגלון   .64

  ₪ 650 לגלגלוןארון פיבר   .65

  ₪ 200 2זרנוק "  .66

  ₪ 200 2מזנק לזרנוק "  .67

  ₪ 650 לעמדת זרנוק 60x60 -ארון פיבר   .68

  ₪ 145 מסכת מילוט מעשן  .69

  ₪  15 כפפות לחום  .70

  ₪  180 שמיכת מילוט )ג'ל(, חסינה לאש, לחילוץ  .71

  ₪  120 שמיכה לכיבוי אדם בוער/ שריפות  .72
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 שם הפריט מס"ד

מחיר מקסימאלי 
לרכישה של פריט 

 אחד כולל מע"מ
 הערות

 מערכת גילוי וכיבוי אש

 ווט והתקנהיכולל ח ₪ 7,000 לא כולל גלאים לבית ספרמערכת גילוי עשן   .73

 F.M. - 200 -ק"ג  5 ₪ 5,500 מערכת כיבוי אוטומטית ללוח חשמל  .74

 F.M. - 200 -ק"ג  3 ₪ 4,200 מערכת כיבוי אוטומטית ללוח חשמל  .75

 ווט והתקנהיכולל ח ₪ 8,000 גלאים 3+  לגן ילדיםמערכת גילוי עשן   .76

  ₪ 215 חיווט לא כולל אחד גלאי עשןרכישה והתקנה של   .77

 מחובר למערכת הגילוי המרכזית ₪ 300 חיווט כולל אחד גלאי עשןרכישה והתקנה של   .78

 אביזרי בטיחות

79.  
 רצועת הגנה המולבשת בצד צירי הדלת 

 כנגד פגיעה באצבעות
 לדלת ₪ 200

   ₪ 300 מחזיר שמן להאטת הדלת  .80

   ₪ 100 גלגלון להאטת תנועת הדלת  .81

   ₪ 60 תפס קפיצי המקבע את הדלת בסוף מהלך הפתיחה  .82

83.  
 התקן המותקן על ידית הדלת  -"מטוטלת" 

 למניעת טריקה
60 ₪   

84.  
 של הדלת  אלמנט המותקן על חלקה העליון

 למניעת טריקה
100 ₪  

   ₪ 50 מגביל לפתיחת חלון  .85

 מטר 1 -ל ₪ 150 רשת בטיחות לחלון בית ספר  .86

 מטר 18 -גליל  ₪ 150 פסים למניעת החלקה  .87

 ליחידה ₪ 50 מגן פינה מספוג קשיח  .88

 ליחידה ₪ 250 פס זוהר להדבקה על מדרגה  .89

   ₪ 1,000 ארון ממתכת לאחסון חומרים/ציוד  .90

  ₪ 300 מגן מיםגוף תאורה בטיחותי כולל   .91

  ₪ 50 שקע בטיחות מוגן  .92

   ₪ 250 משטח גומי מתחת למתקני משחקים  .93

 למטר אורך ₪ 250 מעקה בטיחות  .94

 ציוד מיגון לאירועי חומ"ס

   ₪ 300 מסכת גז  .95

 ליחידה ₪ A2B2E2K2P2 60-פילטרים למסכות  .96

   ₪ PVC 20-כפפות  .97

   ₪ PVC 35-מגפי  .98
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 חשוב ביותר:
 
המאושרים לרכישה ואשר  תחזוקה שוטפת והוצאות נלוות של השימוש בפריטים .1

והמשרד לא ישתתף ולא יסייע  באחריות הרשות ועל חשבונהמפורטים במסמך זה הינם 
 תקציבית בעלויות אחזקתם השוטפת.

 
באחריות קב"ט הרשות לבצע התקנות אלקטרוניות שונות )ובכללם מע' כריזה,  .2

אינטרקום/דלת חשמלית  וכיוב'( עפ"י חוברת הנחיות והוראות להתקנת מרכיבי ביטחון 
 במוס"ח ומפרטים של משטרת ישראל. 

 

 שם הפריט מס"ד
מחיר מקסימאלי 
לרכישה של פריט 

 אחד כולל מע"מ
 הערות

 השתתפות כוחות חירום והצלה בתרגילים

 ללא מצ'ינג 100%ישולם  ₪ 1,000 שעות 3 -בתרגיל  שימוש באמבולנס  .99

 ללא מצ'ינג 100%ישולם  ₪ 3,500 שעות 3 -בתרגיל  ברכב כיבוישימוש   .100

 ללא מצ'ינג 100%ישולם  ₪ 200 מוס"ח ארצימילוי מטף לאחר שימוש בתרגיל   .101
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 נספח ב'
 

  -למכתבנו זה: 2רשימת רשויות המחוז עפ"י הלמ"ס ושיעור השתתפות הרשות בכפוף לסעיף 
 . 6/02/22מיום  302

 
 

סמל מוטב  שם רשות סמל רשות

 רשות

אחוז השתתפות  אשכול שם מוטב רשות

 הרשות

 50 9 מ.מ. אבן יהודה 10401826 אבן יהודה 182

 50 9 מ.מ. אורנית 10437606 אורנית 3760

 40 6 מ.מ. אליכין 10400414 אליכין  41

 10 2 עיריית אלעד 10413094 אלעד 1309

 50 8 מ.מ. אלפי מנשה 10437507 אלפי מנשה 3750

 50 8 מ.מ. אלקנה 10435600 אלקנה 3560

 40 6 עיריית אריאל 10435709 אריאל 3570

 40 7 יעקב-מ.מ. באר 10425304 יעקב-באר 2530

 40 7 מ.מ. בית דגן 10404663 בית דגן 466

 25 5 עיש-מ.מ. בני 10410660 עיש-בני 1066

 50 9 מ.א. ברנר 12300281 ברנר 10028

 50 8 עיריית גבעת שמואל 10406817 גבעת שמואל 681

 40 7 מ.מ. גדרה 10425502 גדרה 2550

 50 9 מ.א. גדרות 12300323 גדרות 10032

 50 8 מ.א. גזר 12300307 גזר 10030

 10 3 מ.מ. ג'לג'וליה 10406270 ג'לג'וליה 627

 40 7 מ.מ. גן יבנה 10401669 גן יבנה 166

 50 9 מ.א. גן רווה 12300273 גן רווה 10027

 50 9 תקווה-מ.מ. גני 10402295 תקוה-גני 229

 50 9 מ.א. דרום השרון 12300208 דרום השרון 10020

 50 9 עיריית הוד השרון 10497006 הוד השרון 9700

 25 4 מ.מ. זמר 10412906 זמר 1290

 25 5 מ.א. חבל יבנה 12300299 חבל יבנה 10029

 40 7 מ.א. חבל מודיעין 12300257 חבל מודיעין 10025

 10 3 עיריית טייבה 10427300 טייבה 2730

 25 4 עיריית טירה 10427201 טירה 2720

 40 7 עיריית יבנה  10426609 יבנה 2660

 50 8 עיריית יהוד מונסון 10413573 נווה אפריםיהוד  9400

 50 9 מ.מ. כוכב יאיר 10412245 כוכב יאיר 1224

 10 3 כפר ברא .מ.מ 10406338 כפר ברא 633

 

mailto:bitachonm@education.gov.il
http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative-units/Safety-security-emergency/Pages/about.aspx
http://www.edu.gov.il/


 
 
 
 
 

   

 bitachonm@education.gov.ilmail: -E|   3936319-073פקס  3937310-073טל'   6706054, תל אביב; 2רח' השלושה 

 emergency/Pages/about.aspx-security-units/Safety-http://edu.gov.il/sites/merkaz/Administrative – כתובת האתר

 www.edu.gov.il|  370-3936319كس فا 370-3937310هاتف  6706054ابيب ; -, تل2شارع هشلوشا 

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

117 
 
 

 
 המשך נספח ב'

 

 

סמל מוטב  שם רשות סמל רשות

 רשות

אחוז השתתפות  אשכול שם מוטב רשות

 הרשות

 40 7 כפר יונה עיריית 10401685 כפר יונה 168

 50 8 סבא -עיריית כפר 10469005 כפר סבא 6900

 10 3 כפר קאסם עיריית 10406346 כפר קאסם 634

 50 8 מ.א. לב השרון 12300182 לב השרון 10018

 25 4 עיריית לוד 10470003 לוד 7000

 50 9 מ.מ. מזכרת בתיה 10400281 מזכרת בתיה 28

 25 5 מ.א. נחל שורק 12300315 נחל שורק 10031

 50 9 עיריית נס ציונה 10472009 נס ציונה 7200

 50 10 מ.מ. סביון 10405876 סביון 587

 10 2 מ.מ. עמנואל 10436608 עמנואל 3660

 50 8 מ.א. עמק חפר 12300166 עמק חפר 10016

 50 9 מ.מ. פרדסיה 10401719 פרדסיה 171

 50 8 קדימה-מ.מ. צורן 10413508 קדימה-צורן 195

 25 5 מ.מ. קדומים  10435576 קדומים 3557

 10 3 עיריית קלנסווה 10406387 קלנסווה 638

 25 5 מ.מ. קרית עקרון  10404697 קרית עקרון  469

 40 6 מ.מ. קרני שומרון  10436400 קרני שומרון  3640

 40 7 עיריית ראש העין  10426401 ראש העין 2640

 40 7 עיריית ראשון לציון  10483006 ראשון לציון  8300

 40 7 עיריית רחובות  10484004 רחובות  8400

 25 4 עיריית רמלה  10485001 רמלה 8500

 50 8 עיריית רעננה  10487007 רעננה 8700

 40 6 מ.א. שדות דן 12300406 שדות דן 10040

 50 9 מ.מ. שוהם  10413045 שוהם 1304

 40 6 מ.א. שומרון  12300729 שומרון 10072

 50 9 מונד -מ.מ. תל 10401545 מונד -תל 154
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 נספח ג'
                     

 שם הרשות המבקשת ___________________
 

  17-10-60-20תקנה מ , בטיחות וחירוםבקשה למימון רכישת ציוד ביטחוןהנדון  :  
 סה"כ כלליולאחר מכן  סיכום בסוף כל עמודויש לבצע  בהדפסה בלבדטופס זה יוזן בנתונים 

 

 מס"ד
 

לפי סדר 
 עדיפות

שם 
 המוסד

סמל 
 המוסד

 פירוט מרכיבי ציוד ביטחון, בטיחות וחירום

 הערות
 הפריט

* 

המחיר 
 ליח'/ מ' 

 
על פי 
הנוהל 
כולל 
 מע"מ

סה"כ 
 יח'/ מ'

סה"כ 
 עלות 

 
על פי 
 הנוהל

סה"כ 
עלות 
 בפועל

 
כולל 
 מע"מ

1.  
 

        

2.          

3.          

יש לנמק בסעיף הערות האם תוספת בנייה או בקשה לשדרוג הגדר / שערים  –גידור / שערים  *
 והסיבות לכך.

 

 סה"כ 
  )לכל עמוד בנפרד(

 כללי סה"כ 
  (להשלים בעמוד האחרון לבקשה)

 
לאחר קבלת אישור / הרשאה ממחוז המרכז במשרד החינוך הננו מתחייבים בזאת לבצע הרכישה 

( הקובע נספח ב'ולממן ______ אחוז מעלותו על חשבון הרשות ובכפוף למסמך הלמ"ס המצורף )
 את אחוז השתתפות הרשות.

 
 

__________________________ 
 חתימה                        

 

 
____________________________ 

 חתימה                              
 

__________________________ 
 שם קב"ט הרשות + טלפון       

 
        ____________________________                

                                               שם גזבר הרשות + טלפון            
 

__________________________ 
 תאריך                       
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 נספח ד'
 
 

 הרשות המבקשת: _________________
 

 מנהלת תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח מחוז המרכז אל:  גב' לימור לביא, 
 

 מאת: קב"ט __________________
 

 
 

 ____________ - הנדון : אישור בדבר העדר פערי גידור במוס"ח ברשות
 
 

 , 06/02/22 מיום 302מכתבכם  20-60-01-17תקנה הסיוע מכמתבקש בנוהל 

 וגני ילדים(  הנני מאשר/ת בזאת כי בכל מוסדות החינוך )בתי ספר
                                                                         *  אין פערי  מרכיבי ביטחון  _____________-שב

 שם הרשות
 
  

לרכב, שערי יציאות גדר תקנית ותקינה, שער להולכי רגל, שער כניסה  בתי ספר :ל
עמדת מאבטח, מערכת כריזה ומערכת קשר / טלפון בין המאבטח להנהלת חירום, 
 ביה"ס.

 

גדר תקנית ותקינה, שער כניסה להולכי רגל, שער יציאת חירום,  גני ילדים :ל
 .אינטרקום בשער הכניסה ולחצן מצוקה

 
 
 

 
 

---     ---------- 
 שם פרטי             

---   ------------ 
 שם משפחה           

---    -------------- 
 תפקיד                

---  ------------ 
 רשות               

------------------- 
 חתימה וחותמת  

 
 
נספח זה ימולא ע"י הרשות רק במקרים בהם מוגשים בבקשה פריטים  *

 שאינם מהרשימה הנ"ל
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 נספח ה'

 אל: מחוז מרכז משרד החינוך
מאת: הרשות המקומית 

 ___________________ 

 
 

 
 הנדון:  דו"ח ביצוע הרשאות

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 חלק ב'
 הצהרת הרשות:

הקבלות המקוריות נמצאות ברשותנו ונתונות לביקורת בכל עת. )אם צוין בהרשאה שיש להמציא צילומי 
 קבלות יש להמציאם יחד עם דו"ח זה(. 
 ראש הרשות או גזבר הרשות(. –אישור הרשות המקומית )זכות חתימה 

 
 
 

--        ----------- 
 תאריך                 

-    -------------------        
 הקב"ט וחתימתו שם       

---  ----------------- 
 שם הגזבר וחתימתו        

---------------- 
 חותמת הרשות       

 

בקשה מס' 
לפי 

 המרכב"ה

שם 
ביה"ס/ 

 גן

סמל 
 שם הפריט מוסד

עלות 
הפריט 
 בפועל

מס' 
יחידות/ 

 מ'

סה"כ 
עלות 
 בפועל

השתתפות 
 משרד החינוך 

)לשימוש  
 המשרד(

       
 
 

        

        

        

        

 סה"כ 
  )לכל עמוד בנפרד(

 כללי סה"כ 
  (להשלים בעמוד האחרון)
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 נספח ו'
 

 הצהרת קב"ט

 

 מנהלת תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח מחוז המרכז אל:  גב' לימור לביא, 
 

 מאת: קב"ט __________________
 

 תקציבי מרכיבי ביטחון, בטיחות וחירום  ביצוע בפועל אישור    הנדון:
 17-01-60-20תקנה          

 

 

 ____________ע"ס ____________   מתאריך  ____________ רצ"ב חשבונית מספר

 ____________ע"ס ____________   מתאריך  ____________ רצ"ב חשבונית מספר

 ____________ע"ס ____________   מתאריך  ____________ רצ"ב חשבונית מספר

 .גזבר הרשות ל ידימיום ____________ חתומה ע  _בגין הרשאה תקציבית ___________

 

 , ואיכות מרכיבי החשבוניות בהיבטי כמויות בדקתי בפועלהנני מאשר בזאת כי 

 ובהתאם לכך הנני מאשר כי מרכיבי החשבוניות המצ"ב ,ביצוע בשטח בפועל

 .נתקבלו ובוצעו ברשות במלואם

 

 

________________             _______________       _______________ 

 חתימת הקב"ט          שם הקב"ט             שם הרשות                                 
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 נספח ז'

 

 הצהרת קב"ט

 

 לכבוד
  גב' לימור לביא 

 מנהלת תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח 
 מחוז המרכז

 
 

 17-01-60-20-אי מימוש הרשאת התקציב שאושרה מתקנה   הנדון:
 

 
 20-60-01-17-מתוך ההרשאה התקציבית מס'___________ לתיקצוב מרכיבי ביטחון מתקנה .1

 הריני להודיע כי הרשות __________ אינה יכולה לממש את כלל התקציב שאושר 

 בהרשאה זו.

 
 מתוך ההרשאה שלעיל הרשות מוותרת על התקציב בסך ___________   .2

 והמחוז רשאי להשתמש בו על פי החלטתו.

 
 

 

 

_____________           ____________        ____________     ____________ 

 תאריך     ה                   חתימ                     רשותשם ה                  הקב"טשם     

 
 

 

 העתק:

 גזבר/ית הרשות

 חשבת מחוז המרכז
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  נבחרים קובץ נהלים

 שנה"ל תשפ"ג
 

2022-2023 

 
 טיולים
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002749סימוכין: 

 

 לכבוד

 המרכז מחוז ברשויות טים"הקב תפוצת

  

 שלום רב,

 ענוןר -מערכת תיאום טיולים הנדון: 

 

מערכת תיאום טיולים מאפשרת לקב"טים צפייה בכלל טיולי התלמידים המתואמים באמצעות הלשכה  .1

 לתיאום טיולים.

על מנת למנוע כפילויות ולפשט את תהליך עדכון המשתמשים  מסך אחד לכל רשות לפני כשנתיים עודכן .2

 במערכת.

ד וסיסמא אחת ע"פ הרשימה כל הסיסמאות הישנות של הקב"טים נמחקו וכל רשות קיבלה שם משתמש אח .3

 המצורפת:

סיסמאות חדשות 
xlsx.מרכז

 

 :הכניסה למערכת דרך אתר מוקד טבע .4

https://mokedteva.co.il/ArmyCoordinator/ArmyTripCoordination 

 לפנות ללשכה לתיאום טיולים לקבלת תמיכה(.)במקרה של קושי בכניסה יש 

 מהרשות ח"מוס טיולי יציאת צפי לבדיקת למערכת ימים לכמה אחת להיכנס ט"קב מכל מצופה .5
 .שלו

 אנא פעלו על פי הנחיות הכניסה למערכת ועדכנו גורמים רלוונטים ברשות. .6

 
 בברכה,

 לימור לביא
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מרכזמחוז 
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 מנהל אגף טיולים אגף בכיר לביטחון -מר רמי ספיר

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 פקח הטיולים המחוזי –מר יוסי טובול 

 קב"ט החברה להגנת הטבע –מר יואב יעקובי 
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 תיק טיולים
 1.6.2023ת.ת. 
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 תשפ"בי"ט בתמוז 

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002750סימוכין: 

 

 לכבוד 

 המרכז מחוז ברשויותתפוצת הקב"טים 

 

 שלום רב,

 ענון הנוהלר -ציאה לטיול על ידי קב"ט מוס"חביקורת יהנדון: 

 

 כללי .1

 תוכנית הטיולים השנתית של מוסד חינוכי נקבעת בסוף שנה"ל היוצאת. א.

היערכות המוסד לטיול מחייבת תיאומים רבים, ובחלקם מספר חודשים לפני  ב.

 הטיול.

 לקב"ט מוס"ח רשותי בתחילת השנהספרית תועבר -תוכנית הטיולים השנתית הבית ג.

ושל  בכללועל בסיסה תשובצנה הביקורות המקדימות בתוכנית העבודה של הקב"ט 

 .בפרטרכז הביטחון הבית ספרי 

  

 מטרת הנוהל .2

התקלות ת למינימום איציאה לטיול, ולצמצם לאפשר למוסד החינוכי להיערך נכון לקראת 

 הצפויות במהלך הטיול.

 

 השיטה .3

, מעקב אחר תיקון קב"ט מוס"ח רשותיידי -ביצוע ביקורות מקדימות ליציאה לטיול על 

 הליקויים, ולאפשר יציאה בטוחה לטיול באמצעות:

 תבוצע כשבועיים לפני מועד היציאה לטיול.   ביקורת התכוננות לטיול    א.

 תבוצע ביום היציאה לטיול.   יול   ביקורת טרום ט ב.

 במסגרת ביקורת "טרום טיול". –תבוצע ביום היציאה לטיול    ביקורת אוטובוס    ג.

 

עותק מטופס הביקורת יועבר למנהל המוסד החינוכי ועותק נוסף יתוייק בתמל"ק  .4

 שבמשרדו של הקב"ט.
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בפורטל רשויות ומוסדות חינוך ניתן למצוא את כל כרטיסי המידע המעודכנים וכן קישור       .5

 ללומדות לצורך ריענון הידע המקצועי בקרב רכזי הביטחון ורכזי הטיולים:

 לטיול בטוחעשרת הדיברות  •
  בטיחות בטיולים בפורטל רשויות •
 בטיחות בטיולים בפורטל מוסדות חינוך •

 

 

 

 בברכה,
 לימור לביא

 
 

  
 

 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח
 מחוז מרכז

 
 העתקים:

 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 
 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 מחוז מרכז -יו"ר ועדת הטיולים  –מר רונן כהן  

 פקח הטיולים המחוזי –מר יוסי טובול 
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 1.6.2023ת.ת. 
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 ביקורת התכוננות לטיול
 

ביקורת מדריכה המתבצעת  על ידי קב"ט מוס"ח שבועיים  ביקורת " התכוננות לטיול " הינה  .1

 לפני היציאה לטיול במגמה לוודא התכוננות ביה"ס ליציאה לטיול .

 7תשע"ו /  –כל האמור כאן אינו בא להחליף את הנחיות חוזר מנכ"ל  " טיולים במערכת החינוך  .2

 " . 2016)ב (  מרץ 

 ------------------------שם המוסד :  .3

 ---------------------הטיול :  תאריכי .4

 ----------------------מסלול הטיול :  .5

 ---------------------------------------------------------פירוט הכיתות המתוכננות לטיול :  .6

 הערות לא כן הנושא לבדיקה מס"ד

    תוכנית הטיול מאושרת על ידי המנהל 1
    מינוי אחראי טיול 2
    פנייה ללשכה לתיאום טיולים 3
    פנייה לצורך תיאום כניסה אל האתרים 4
    בדיקת תוקף רישיונות עסק באתרים המתוכננים 5
פנייה לקבלת אישור על הרכב המסייע ) אישור ק.  6

שנים , אלונקה  10 -בטיחות בתעבורה , רכב בן פחות מ
 , תיק עזרה ראשונה (

   

להורי התלמידים וקבלת הוצאת מסמך מתאים  7
 אישורים

   

    רשימת הורים מלווים 8
הכנת תיק טיול ) רשימת טלפונים חיוניים , רשימת  9

תלמידים, רשימת קשר , עזרי הדרכה , מפת סימון 
 שבילים , פנקס כיס לטיולים , טפסי הורי מתנדב (

   

    הזמנת מדריך נושא תו תקן 10
קשר , מצוקה אלחוטי ,  הכנת אמצעי קשר ) מכשיר 11

 מטען , סוללות ומגפונים (
   

 
 

 --------------------שם מבצע הביקורת :            ----------------תאריך ביצוע הביקורת 

 

 ------------------------------חתימה :    ------------------------------תפקיד : 
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 טופס ביקורת " טרום טיול "

 
כל האמור בטופס זה מתבסס על "פנקס כיס לביטחון ובטיחות בטיולים" ואינו מהווה תחליף להנחיות חוזר המנכ"ל "טיולים 

 " וכל הנהלים הרלוונטיים לעניין.2016)ב'( מרץ  7תשע"ו/  –במערכת החינוך 
 מנהל / אחראי הטיול(. –ע"י מי שהוסמך מטעמו )לדוגמא הטופס ייחתם וימולא ע"י מנהל המוס"ח או 

 ללא קשר לביקורת קב"ט מוס"ח.
 

 חתימה___________    תאריך:________     שם:____________   תפקיד: 

 רשימת נושאי הביקורת בבוקר  יציאה לטיול )אינו בא להחליף את כל הנהלים הקיימים(
 הערות לא כן הנושא / ציוד לבדיקה מס"ד

    תוכניות מאושרות ע"י מנהל בית הספר / רכז טיולים 1
המצאות טופס תיאום טיולים חתום ומאושר מהלשכה לתאום טיולים ותואם את מועד הטיול  2

 תאום טיולים()ממרכז 
   

    אישור תיאום ביקורים באתרים, מול האתרים 3
    אישור טלפוני, במידה ונדרש באישור הביטחוני . שם המאשר: 4
שנים ,תקינות אמצעי 10הסעה: אישור ביקורת קצין בטיחות תעבורה בתוקף, הרכב בן פחות מ  5

 ראשונה ומים לחירום. קשר של האוטובוס / נהג, אלונקה, ערכת מילוט, תיק עזרה
   

נעלי הליכה כובעים ומיכלי מים, בכמות הנדרשת למלווים ולמטיילים, לפי תנאי מזג האוויר  6
 ביום הטיול.  לוודא מילוי מיכלי המים!

   

    רשימת גופי פינוי וחילוץ לאורך מסלול הטיול, תיאום רכב חילוץ 7
    מוטורולה + בדיקת אמצעים, מטען וסוללות גיבויאמצעי קשר: סלולארי / מצוקה אלחוטי /  8
    רשימת טלפונים חיוניים: קב"ט הרשות, חדר מצב טיולים, מוקד עירוני 9
    עדכון מזג אויר והתאמת המסלול לתחזית )בכל בוקר בזמן הטיול( 10
    רשימות קשר: מדריכים, מורים, מאבטחים, מלווים ונהגים 11
    של התלמידים + מצב בריאותי + רשימת תרופותרשימות שמיות  12
נוכחות מאבטחים נושאי נשק כנדרש + התאמת סוג הנשק למופיע באישור הבטחוני של הטיול  13

 + תעודות נדרשות )מאבטח טיולים, רישיון נשק(
   

 מלווים וציוד רפואי: בדיקת תכולת תיקי ע"ר, התאמת תיקים לבעלי תפקיד על פי האישור, 14
 תעודות תקפות של החובשים והמע"רים

   

    מלווה מקצועי לפעילות מיוחדת ובדיקת הציוד 15
    עזרי הדרכה: מפות, פלקטים, וספרות מקצועית. 16
ביצוע תדריך בטיחות לכל התלמידים והמלווים ע"י אחראי הטיול. מינוי בעלי תפקידים ומתן  17

 נהלי מקרים ותגובות בחירום.
   

תדרוך צוות המאבטחים והמלווים: מאסף, בטיחות בנשק, הוראות פתיחה באש, מקרים  18
 ותגובות בחירום.

   

    תדרוך מדריכים: לו"ז, תנועה בשטח, מסלולים, מיקום אחראי הטיול והוראות ביטחון. 19
 תדרוך נהגים: לו"ז, נקודות חבירה עם המטיילים, המתנות, האזנה לקשר  20

 המדריכים()בתיאום עם 
   

    תדרוך המטיילים: בטיחות בטיול, תוכנית היום, הוראות ביטחון/בטיחות, דרכי תגובה חירום. 21
    מרשם צירי הטיול ע"ג מפה והדגשת נקודות תורפה בטיחותיות וביטחוניות 22
    המצאות מפת סימון שבילים + פנקס כיס לביטחון ובטיחות בטיולים. 23
    הורים מלווים על טופס הורה מתנדב של הביטוח הלאומי.החתמת  24
    המצאות )במוס"ח( אישורים חתומים ע"י כל ההורים כנדרש 25
    תדרוך התלמידים בנושא "נתק בטיול" 26
    תכנון כניסה למסלול רגלי שיסתיים לפני החשיכה 27

    כתב מינוי למנהל הטיול 28
    תעודת תו תקן לאזור שהינו מדריך בומדריך הטיול נושא  29
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 בדיקת אוטובוס לפני היציאה לטיול

 
 תאריך _________

 שעה __________

 

 

 --------------------------(   שנים 10על ) גיל  האוטובוס לא יעלה שנת יצור האוטובוס  .1

 --------------------------------------------------------פרטי הנהג : שם פרטי ומשפחה   .2

 ------------------------------------------------------------------טל' סולולרי של הנהג   .3

 ---------------------------------------------------------------------שם חברת ההסעות  .4

 ----------------------------------------------------------טלפון במשרד חברת ההסעות  .5

 -------------------------------------------------------------------------------מס הרכב  .6

 -------------------------------------------------------------------רשיון להסעת נוסעים  .7

 --------------------------------------------------------------------רשיון להסעת ילדים  .8

 -------------------------------------------------אישור קצין בטיחות בתעבורה בתוקף  .9

 -----------------------------------אלונקה    -----------------------ציוד עזרה ראשונה  .10

 --------------------------------------------------------------ליטר  60 -מים לשתייה כ .11

 -------------------------------------------------------------------------מיקרופון תקין  .12

 ------------------------------------------------חגורות מותקנות בכל מושב באוטובוס  .13

 ------------------------------------------------------------------------בדיקת תא מטען  .14

 -------------------------------------------בדיקת פנים אוטובוס כולל מתחת למושבים  .15

 --------------------------תוקף   --------- כן /לא  הקף בעיגול אם כן סוג הנשק –נשק  .16

 

 לתשומת לבך ! יש להשאיר העתק מטופס זה בבית הספר והעתק בידי אחראי טיול .
 
 
 

__________   ____________   _________ 
 חתימה         תפקיד           פרטי הבודק 
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 י"ט בתמוז תשפ"ב

 2022ביולי  18
 2000-2005-2022-0002751סימוכין: 

 

 לכבוד 

 תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז

 

 שלום רב,

 ענון הנוהלר -היעדר עבירות מין למלווים -ל ביקורת טרום טיוהנדון: 

 

 כללי .1

 בעלי תפקיד במוסד החינוכי מחוייבים לבצע ביקורת טיול לפני יציאתו. א.

במסגרת הביקורת חובה לבדוק הימצאות רישום על היעדר עבירות מין לבעלי תפקידים  ב.

 המלווים את הטיול.

 

 להלן פרוט בעלי התפקידים: .2

 כל מאבטח טיולים/מע"ר/חובש/רופא, המאבטח/מלווה טיול של תלמידי  .א

מערכת החינוך, מחוייב בהצגת אישור על היעדר רישום עבירות מין במרוכז באמצעות 

 באופן אישי לכל אחד מהם.או החברה המספקת שירותי טיול למוסד 

 נהג אוטובוס מחוייב להציג אישור על היעדר רישום עבירות מין. .ב

החינוך, מדריך תו תקן )מדריך טיולים במערכת החינוך( הנושא תעודה בחתימת משרד  .ג

 אינו מחוייב בהצגת אישור על היעדר רישום עבירות מין.

 אינו מחוייבמורה של"ח, המשמש בכל אחד מהתפקידים/המלווים המצויינים לעיל,  .ד

 הצגת אישור היעדר רישום עבירות מין.ב

 

 נא הפיצו נוסח מסמך זה לידיעת כל מנהלי מוסדות החינוך וגורמים רלבנטיים ברשות. .3

 
 בברכה,

 לביא לימור
 

 
  

 
 מנהלת תחום הביטחון, בטיחות ושע"ח

 מחוז מרכז
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 העתקים:
 מנהלת מחוז המרכז –ורדה אופיר גב' 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון –מר אריה מור 
 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 
  מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –גב' עינב זרקא 
 מחוז המרכז –ממונה בטיחות ושע"ח  –מר להב עזאני 

 מטה אגף הביטחון
 פקח הטיולים המחוזי –מר יוסי טובול 

 יו"ר ועדת הטיולים המחוזית –מר רונן כהן 
 תיק הנחיות וחוזרי מטה

 1.6.2023ת.ת. 
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