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 בנימינההנדון: סיכום ביקורת אבטחה וקב"ט מוס"ח בוועדה אזורית 

 

 .אבטחה בבית ספרביקורת כולל ביצוע  אלון אגםהתקיימה  ביקורת לקב"ט מוס"ח  2021ביולי  20בתאריך  .1

  בראשיתבבי"ס על עבודת המאבטח אצל קב"ט מוס"ח ברשות ובהמשך הביקורת החלה  .2

 בביקורת השתתפו: .3

 רן קליימןמר קב"ט המחוז  -חיפה מחוז  .א

  אלון אגם  קב"ט מוס"ח .ב

 מנהל בטיחות וחירום מר יעקב סטחי. .ג

 הח"מ .ד

 במחלקת הביטחון סיכום התקיים  .ה

 מטרת הבקרה: .4

 לפקח ולבדוק את עבודת קב"ט המוס"ח בתחום האבטחה, מרכיבי ביטחון, תקני האבטחה. .א

 הנחיות.בשע"ח  בהתאם להאבטחה ומהפעולות  יבהביטלבדוק את עבודת מאבטח המוס"ח  .ב

 רצ"ב דוח סיכום. .5
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 דו"ח ביקורת אבטחה במוסד חינוכי
 

 

       ____________384248_____ :סמל מוסד                         בית ספר בראשית___:שם המוסד החינוכי

  _________________________________________   , בנימינה7רחוב הארז     :כתובת המוסד החינוכי

  __________                                                         אלון אגם   החינוכי: שם הקב"ט האחראי על המוסד

  _אהרון_ רקפת___:שם רכז/ת הביטחון             ______יגאל שפירה___:שם מנהל/ת המוסד החינוכי 

  ___________________ בן ביטחון :שם חברת האבטחה                   אבנר כהן    המאבטח/ת:שם 

 תקני משטרה 9גנ"י    24חנ"מ  וחט"ב ועליונה  1בח' ספר יסודי   5 -מוסדות  סה"כ
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 הערות תקין / לא תקין נושא ביקורת
 המאבטח

   נשק

   שרוך אבטחה לאקדח

   מחסנית בהכנס

   כיתוב ביטחון -כובע זיהוי צהוב 

   מחסנית רזרבית בתוך פונדה

  2.22 הכרת נוהל הפעלה -תרסיס פילפל 

 תיעוד
תעודת סמכויות למאבטח מוס''ח 

 בתוקף
 2.22 

 2.22  )הימצאות, תוקף( רישיון נשק

   מעבר הכשרה על תרסיס פלפל

  28.2.2021 רישום אימון אחרון

מועד ביקורת אחרונה של קב"ט 
 מוס"ח

 )ביקורת כתובה והעתק בבית הספר(

.202119.7   

 תרגיל אחרון למאבטח 
 ממצאים( -)סוג התרגיל 

  

   המצאות נהלי עבודת המאבטח)כחולה(

 עבודת המאבטח

   ערנות המאבטח בהגעת המבקר

 אופן ביצוע ותיעוד סריקת בוקר
 )כולל סריקה חיצונית(

  

 סריקות שוטפות, תיעוד, תדירות 
 ואופן הביצוע

  

 יומן רישום סריקות מעודכן
 )דף לכל שבוע(

  

הכרת נוהל הכנסת מבקרים לבית 
 הספר

  

מנהל/ת הימצאות נוהל כתוב של 
 עבור המאבטחהמוסד 

 

  

 יומן רישום מבקרים מעודכן
 )דף לכל שבוע(

  

   בדיקת מבקרים

 הכרת הנהלים

 נוהל פתיחה באש
 )בידי המאבטח(

  

   הכרת נוהל חפץ חשוד

   הכרת נוהל הטיפול בהודעה אנונימית
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   פעילות המאבטח בעת ירי טילים

   פעילות המאבטח ברעידת אדמה

יש לרענן ולשתף את המאבטח בכלל   הכרת שטח הכינוס על ידי המאבטח
 תרחישי החירום

 מרכיבי ביטחון

מ' מקו  2קפית שלמה בגובה יגדר ה
 מדרך רגל

  

   שער ברזל עם בריח וניתן לנעילה.

   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 

 .קשרבאמצעות אינטרקום / טלפון / 
 ד. שער נעול.

  
 תקין

 נושאים נוספים
אישור כניסה לעובדי מועצה כולל העדר 

 עבירות מין
 שליטה מלאה על כניסת עובדים 

   תכנית עבודה

   נשק וסע, וכו'. -מפרץ הסעות
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 מוס"ח ברשותת אבטחת שאלון בקר

 הערות לא קיים קיים  נושא משני נושא מרכזי

 ביטחון

הימצאות תיק נתונים ושטח 

ביטחון וחירום מוסדי לכלל 

מוסדות החינוך, טבלת שליטה 

ומענה תקני אבטחה )מ"י ורשות 

 מקומית(.

 
קיים חלקי ובוצע מהלך עד לפתיחת   

 שנה"ל להשלמת הפערים לכלל מוס"ח

 אוג'   15 כנסי מאבטחים

 אוג'   כנסי רכזים לקראת פתיחת שנה"ל

ביצוע ביקורות למאבטחים ותיעודן 

 )בנוסף לבקרות מ"י וחב' האבטחה(
   

מעקב ושליטה על המאבטחים כולל 

סיכומי ראיונות ביצוע 

הכשרות/ריענונים, העדר עבירות 

 מין. )תיק נפרד לכל מאבטח(

   מתבצע שוטף חברת האבטחה מוחלפת

בימים אלו  יבוצע ת הליך קליטה 

 וראיונות מעודכנים 

מעקב תכנית ההכשרה ושמירת 

 כשירות שנתית לכלל המאבטחים
  קיים מבנה במשרה מלאה 

מילוי דוח ביקורת אבטחה במוסד    ביקורת אבטחה במוסד החינוכי

 החינוכי

אישורי  עובדי ניקיון הימצאות

כניסה כולל העדר עבירות מין 

 )גברים(

   

 רכזי ביטחון

 יפה מאד, כולל שליטה מלאה   המצאות כתבי מינוי לרכזי ביטחון

 מתבצע בצורה ריכוזית ע"י המחוז   מעקב סטטוס הכשרת רכזי ביטחון

מעקב סטטוס ריענון רכזי ביטחון 

 אחת לשנתיים
  קיימת שליטה מלאה 

וניהול ביקורות 

 ידע

   5.19.2021 ביקורת "מרטנס הופמן" 

    תכנית ביקורות

    סיכום תרגילים ובקרות במוס"ח

    מפרץ הסעות

    מערכת קב"ט
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 התרשמות כללית:

 .קיום שליטה ובקרה ראויים לציון 

 שדרוג פיקוח על האבטחה בעזרת מינוי מפקח מחברת האבטחה נייד לאורך כל היום. 

 . תודה רבה לכלל המשתתפים 
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