
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח

 

 

 

 פורום הביטחון והבטיחות באינטרנט של האגף :נשמח לשמוע אתכם

 אבטחת מוסדות חינוך: דף מידע
 :חשיבות עליונה. מספר קווים מנחים יבעלם הביטחון והאבטחה של מוסדות חינוך ה

 

 אמצעותובבתיאום עם משרד החינוך באחריות משטרת ישראל מתבצעת  – אבטחת מוסדות .1

 באמצעות הנחיות, נהלים, פיקוח ובקרה.  והרשות המקומית,קב"ט מוסדות חינוך 

 : לאישור מוסד לקבלת מאבטח מחייבים את המרכיבים הבאים תנאי הסף של המשטרה .2

  מ' 2גדר סביב המוסד בגובה קיימת. 

  שער להולכי רגלקיים. 

  שער כניסה לרכב )שער חירום(קיים.  

  ביתן שמירה )לפי אפיון משטרת ישראל(קיים. 

  תלמידים 100 במוסד לומדים מעל. 

 למוסד קיים "סמל מוסד" מאושר של משרד החינוך. 

 הימצאות תקשורת אלחוטית או קווית בעמדת המאבטח. 

 ישר את קיומם של מרכיבי אלו.ה היה במקום ואקצין משטר 

  בנושא להנחיות חוזר מנכ"ל לחצו כאן. 
 

 : מספר סוגי אבטחה במוסדות חינוך .3

 מאבטח חמוש צמוד לבית ספר במגזרים דרוזי, יהודי וצ'רקסי. .א

 חמוש במגזר הערבי.מאבטח לא  .ב
 

  : סיור אבטחתי ממונע האחראי על מספר בתי ספר במקביל.אבטחה ניידת .4
 

  תכלול: קליטת מאבטח במוסד חינוך ברשות המקומית .5

 קב"ט מוסדות חינוך "יריאיון המועמד ע. 

  (היעדר עבירות מין)אישור משטרת ישראל. 

 תדריך דרישות התפקיד  "ח:במוס ההצב

והיכרות עם מנהל וסגל המוסד )רכז ביטחון 

 .ובטיחות(

 אם לדרישות משטרת ישראל בהת ההכשר

  .(שישה ימי הכשרה)

 ריענון מקצועי פעמיים בשנה. 

  .תדרוך לפני כניסה לתפקיד 

 

: ביצוע סריקות מקיפות ליום הראשון לפתיחת שנת הלימודים למאבטחדגשים והנחיות  .6

 .המוסדשטח ובתוך למוסד במבנה המוסד החינוכי: גדר היקפית מחוץ 

כלל החצרות, כל חדרי הכיתות וחדרי הספח, מחסנים, שירותים  :באחריות עובד הוראה

 ומשרדים.
 

 בהתאם לחוזר מנכ"ל והנחיות משטרת ישראל: ,ח לתרחישים ביטחוניים"היערכות המוס .7

  פיגוע מכונית תופת/פיגוע דריסה/רכב

 .מתפרץ למוסד חינוכי

 הסעות(ה"ס ריכוז תלמידים בחניון בי(.  

  :ותלי המוסדין כב \ מטען חבלה בצמודחפץ חשוד  

 פיגוע דקירה. 

 או לעבר תלמידים. ירי לתוך המוסד 
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