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 תדריך אישי למאבטח באתר בניה
 להיות אצל השומר בעת השמירה בכל יום! חייבדף זה 

 רקע כללי:

כל ישוב יהודי ביו"ש כפוף באופן מלא להנחיות הצבא, ע"פ הנחיות הצבא ישובים 

 \יהודיים ביהודה ושומרון הם הינם שטח צבאי סגור לפלסטינאים נושאי ת.ז ירוקות

 כתומות.

ליישוב  ספועלים פלסטינאים יורשו להיכנ וועד הישוב ע"פ הנחיות צה"ל

 בתנאים המפורטים להלן:

  :הפועל נושא עימו 

o .תעודת זהות 

o  בתוקףכרטיס מגנטי. 

o  לישובי החטמ"ר או לירושלים. בתוקףאישור עבודה 

  זמן שהייתו בתחום  כלליווי ואבטחה חמושה בכניסה, ביציאה ולאורך

 היישוב.

 שנים 21ל ילו של הפועל הינו מעל ג.  

 "הקבלן או מי מטעמו חתם על "טופס התייחבות מעסיק. 

  ככלל לא יכנסו רכבים פלסטינאים ליישוב למעט פורקי סחורות ורכבי

 עבודה באישור הרבש"צ.

 .על רכבים הנכנסים ליישוב להיות בעלי רישיונות וביטוח בתוקף 

 דווח מצופה מן השומר להתריע על מפגעים בטיחותיים באתרי הבניה ול

 .םהרלוונטיילגורמים 

  השעות נתונות לשינוי בהתאם לצורכי מחלקת שעות העבודה והכניסה(

 הביטחון וצה"ל(

 חורף  קיץ 

 08:15,   06:30-06:50 כניסה 

 והלאה

06:30-06:50   ,08:15 

 והלאה

 (13:00)שישי  16:00 (15:00)שישי  18:00 יציאה 

 

 -- בישוב פועלים בשעות החשיכה אין כניסה/ שהייה של --

 י השמירה:אופן ונהל

 כל זמן השמירה מרגע כניסת הפועלים ועד ליציאתם.  חמוש על השומר להיות 

 הנשק יהיה על השומר ב"הצלב", מחסנית ב"הכנס" ובמצב נצור. -בנשק ארוך

  על מותני השומר ומחסנית בתוך  תקנייהיה האקדח בתוך נרתיק  -באקדח

 האקדח.

  ,.למעט ליווי לשער הישוב.בזמן השמירה יהיה השומר כל העת באתר הבניה 

  ,במידה ונאלץ השומר לעזוב את אתר הבניה על אחריותו לדאוג למחליף

במידה ולא מצא מחליף לא יעזוב את אתר הבניה עד שאחרון הפועלים עוזב 

 את היישוב.

 :בזמן השמירה חל איסור על 

o .שמיעת מוזיקה באוזניות 

o .שינה 

o ביצוע כל פעולה שפוגעת באיכות השמירה. 

 שומר לשבת או לעמוד במקום שהוגדר לו ע"י הרבש"ץ בשום אופן אין על ה

 לשכב.

 ש.ג ווידוא כי באתר \אין מעבר של פועלים בין אתרי בניה ללא עדכון הסייר

 החדש ישנה אבטחה חמושה.

  במשך יום העבודה יהיה מודע השומר כל העת למס' הפועלים הנמצאים תחת

 עדכוןר בניה למשנהו ללא ידעתו, ללא אחריות וידאג כי לא יעברו פועלים מאת

 וליווי ראוי.הש.ג. 

  בסיום יום העבודה יסרוק השומר את כל אתר הבניה ויוודא כי לא נותרו

 פועלים לפני עזבו את המקום.

 להוראות הרבש"צ או בא כוחו ולהקפיד על הנהלים. עעל השומר להישמ 

  רה .כתום יעודי כל זמן השמי בזהרוןעל השומר להיות מזוהה 

 הערה: בסמכות הרבש"צ לפסול כל שומר מלשמור ביישוב.

 הנחיות לאירוע:

  למוקד הישוב.בעת כל אירוע חריג באתר הבניה יש להתקשר באופן מיידי 
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 נוהל הכנסת רכבים פלסטינאים וכניסת פורקי סחורות
 ליישוב: םסת רכבים פלסטינאיהכנ

כללי החרגות ואישורים ככלל, רכבים פלסטינאים לא יורשו להיכנס לישוב, למעט רכבי עבודה ופריקת סחורות, 

 מיוחדים מצוינים להלן:

תושב איו"ש הרוצה להשאיר את רכבו ביישוב באופן קבוע יגיש לידי מחלקת הביטחון טופס "בקשה  .1

 יל/וואטסאפ/טלגרם(אישור קבוע" )ניתן לקבל את הטופס במי-להכנסת רכב לישוב

 יש לצרף לטופס רישיון רכב וביטוח בתוקף. .2

 לחודש. 5-הבקשות יבחנו אחת לחודש, בכל ראשון לחודש, תשובה תינתן ב .3

 חודשים ויינתן על פי שיקולי המערכת. 6תוקף האישור הינו עד  .4

 הבחינה הבא.האישורים יינתנו על פי שיקולי המערכת בלבד, ערעור ניתן להגיש על גבי הטופס במועד  .5

כל שימו לב! האישורים ניתנים על פי בחינת הצורך ובמגבלת מספר הרכבים אשר ייכנסו ליישוב, לא  .6

 בקשה תאושר.

 נהג רכב אשר הפר את נהלי הכניסה ליישוב אישורו יילקח לאלתר. .7

 

חצי  רכבים אשר מובילים סחורה/ציוד וכו' לא צריכים אישור , זמן שהות רכב כזה בישוב לא תעלה על

 שעה.
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 .אישור קבוע-טופס בקשה להכנסת רכב ליישוב

 ____ \______\___________ תאריך:

 פרטי מגיש הבקשה

 שם פרטי:______________________שם משפחה____________________

 תעודת זהות____________________

 שם המעסיק:____________________________\מקום העבודה

 

 פרטי רכב

 סוג הרכב:_____________________________

 צבע הרכב:____________________________

 מספר לוחית זיהוי:______________________

 

הסיבות לבקשה: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________ 

 

_______________________________________________________________________________חלטה:ה

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 ____________________חתימת הרבש"צ:

 

 

 

 יש לצרף צילום רשיון רכב וביטוח בתוקף
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