נוהל הצבת מאבטח/ת ( מאבטחים/מאבטחות ) למשמרת.
חריש לחיים 2017

פעולות שצריך לקיים סביב הפיכת האבטחה לחכמה ויעלה.
 .1יש לבחור חברת אבטחה שעונה לכלל הדרישות החוקיות  ( .אישור "קבלן שירות  ,אישור
משרד המשפטים והמשרד לבטחון פנים  ,העדר הרשעה בעבירות מין ,אימון מאבטחים,
כלי נשק תקינים ,שירות נאות ,מחיר ) לא לשכוח אשמ"ס.
 .2יש להכין סידור עבודה לפי שעות ולבחון שהדרישות שלנו חוקיות על פי חוקי העבודה.
(לא לשכוח את כלל העמדות ומטרות האבטחה על פי המקום המיועד).
 .3יש להבין את אופן ההגעה של המאבטחים ( .רכב חברה או בהסעות שלנו ,להכיר את שעת
ההגעה ולתאם חילוף משמרות מסודר ואחראי ).
 .4יום לפני התייצבות המאבטחים צריכים להתקשר ולוודא הגעתם ( .מומלץ לדעת מיהם
המאבטחים שמיועדים להגעה ).
 .5בחירת המיקום למאבטחים היא קריטית  ,היכן הם מתצפתים  ,מסלול הסיור שלהם
(פטרול)  ,זמני ההפסקה שלהם ,סידורי הקפה שלהם ,האוכל.
 .6המאבטח צריך להראות לציבור המשתתפים ,לתת תחושת בטחון לחניכים ,להיות
רלוונטי ,להרתיע את היריב  ,להיות בסביבת החניכים ולא מרוחק ומנותק ( .למשל ברביד
מאבטח בתוך חדר השומר בש"ג מבוזבז ביחס למאבטח שנמצא באזור חדר אוכל ,
הכיתות ,החדרים  ,המרכז החדש ...לאחר שהאזור המרכזי מאובטח ניתן לחשוב על
מאבטח שני בצומת מעל השער והכדורסל שרואה שטח נרחב וגם את הנכנסים בשער -כך
נכון לדמיין כל מקום שדורש אבטחה).
 .7במסלול הטיול המאבטח צריך להיות ממוקם "בחוד" כמוביל ואחרי זה כמאסף...ופיזור
בתוך הטורים ע"פ מספר המאבטחים בשטח.
 .8בעצירות/הפוגות המאבטח צריך להיות בעמדה "שלטת" מגמה קדימה מהחניכים
/בהיקף.
 .9ש לשזור בתוכנית הפעולה של המאבטחים הפוגה  ,לעצור ,לנוח ,לשתות ,נכון שמנוחה
תתבצע בתוך אזור האבטחה במקום גבוה ובעמדה שלטת.
 .10לאחר שלב התכנון ולאחר הגעת הצוות יש לבצע תדרוך.

 .11התדרוך צריך להתרחש בסמוך להגעת המאבטחים ויש להקדיש ולשריין לכך זמן ( 30
דקות ) ,התדרוך צריך להיעשות על ידי מי מרכזות המפעל  ,שמכירות ויודעות והן
ניהוליות מספיק בכדי להנחות אותם לעיתים בתקיפות.
את התדרוך נחלק למספר פרקים
 .12פרק ראשון נספר למאבטחים על המפעל/הטיול מי הם החניכים מה התכנית ואת המותר
והאסור מבחינת ההתנהגות התנועתית ( .סיגריות ,אלכוהול ,בנים בנות ,וכו)
 .13פרק שני יסביר את תוכנית האבטחה  ,התרחישים מולם אנחנו מתמודדים ,הנחיות
למאבטח והמותר והאסור בזמן המשמרת ( .צריך לדבר ברור למשל אסור להיכנס לרכב
לנוח בזמן משמרת ,אסור לשבת אלא בנקודות שהוגדרו ,זמן הקפה של הסיור  ,לא
נכנסים לתוך אזור החניכות והחניכים).
 .14פרק שלישי הוראות בטיחות בנשק ופתיחה באש  .בתמצית :הנשק תמיד בנרתיק  ,ירי רק
אל מול מחבלים שתוקפים אותנו – התדרוך המלא נמצא בפנקס הנהלים שלנו .
 .15פרק רביעי בדיקת תעודות של המאבטחים והתייחסות ויזואלית לכשירותם למשימה
והגדרה למי לפנות במקרה שמשהו קורה.
 .16פרק חמישי יסביר על התנהלות במקרי חירום ,שריפה ,פח"ע וכדומה.
 .17פרק שישי יכיל הצטיידות  ,פנס ,מכשיר קשר ותחילת המשימה.

