שאלות ותשובות בהקשר לשינוי בשיטת האבטחה במוס"ח.
בע"ה בשנת הלימודים תש"פ יפתח  33גנים באפרת המחולקים ל 14-אשכולות  .מתוכם רק  6אשכולות זכאים
לאבטחה צמודה .המשמעות היא כי למעלה מחצי מאשכולות הגנים אינם מאובטחים .במשך שנים ניסינו
להשיג ממשטרת ישראל תקנים נוספים ללא הצלחה הוחלט לשנות את שיטת האבטחה ולהתאים אותה לצרכי
אפרת המתפתחת .שלושה ניידות הוקצו לאבטחת הגנים ובעזרתם נמשיך לספק אבטחה יעילה ומקצועית בכל
אשכולות הגנים הפעילים באפרת.
 .1ש :כיצד בנויה שיטת האבטחה באפרת?
ת :באפרת מערכת הגנה ייחודית המורכבת מאמצעים טכנולוגים שונים בניהם מצלמות יום ולילה
ומכ"מים המחוברים אל מוקד הביטחון ומטרתם למנוע חדירות לתוך הישוב .המוקד הביטחוני מחובר
אל כלל כוחות הביטחון והרפואה באזור .לרשות צוות המוקדניות המקצועי קשר ישיר עם מערך רכבי
האבטחה והביטחון אשר זמינים  24/7לכל קריאה .לרכבי הסיור הפועלים כיום מצטרפות ניידות אבטחת
מוסדות חינוך .לכל אחת מהן גזרה מוגדרת( .מצ"ב מפה) לאפרת שני שערי כניסה/יציאה המאוישים
 24/7כניסת הפועלים מתקיימת דרך שער פועלים הנמצא בשכונת הזית ומתבצעת על פי הנחיות הצבא.
באירועי חירום מוקפצים על ידי המוקד הביטחוני מתנדבי אגף הביטחון השונים.
 .2ש :האם כל מוסדות החינוך באפרת היו מאובטחים על ידי שמירה אישית?
ת :לא .מערך אבטחת מוסדות החינוך לא כיסה את כל מוסדות החינוך הקיימים באפרת .אפרת הייתה
זכאית רק לשישה תקני אבטחת גנים כך שלא לכל הגנים היו מאבטחים צמודים .גם מעונות היום ,החווה
החקלאית והצהרונים לא היו זכאים לתקני אבטחה צמודה.
 .3ש :מה קורה אם יש צורך בניידת בו זמנית בשני גנים שונים?
ת :מערך האבטחה של אפרת יהיה מורכב מארבעה מרכבי סיור וביטחון המסיירים ברחבי הישוב
במהלך כל היום .כל הרכבים מקושרים ומסונכרנים באמצעות מערכת קשר משותפת עם המוקד ובזמן
אמת מביאים גיבוי אחד לשני.
 .4ש:תוך כמה זמן מקריאה תגיע הניידת?
ת :זמן תגובה והגעה לאירועי חירום תלוי במרחק של הניידת ממיקום הקריאה אך עומד על כשתי
דקות .מערך האבטחה בנוי בעזרת רכבם ומתנדבים אשר יכולים לסייע ולקצר עוד את זמן התגובה.
 .5ש :האם הניידת אבטחה היא חלק ממערך האבטחה היישובית או שהוא עובד רק בגנים?
ת :מאבטחי הניידת עובדים במערך האבטחה של אפרת אך בשעות פעילות הניידת הם מוכוונים לעבודות
האבטחה בגנים בלבד ולא מתעסקים בפעילות הביטחון השוטפת של הישוב.
 .6ש :ליד הגן שלנו יש הרבה בניה ופועלים כיצד נדע שילדינו בטוחים?
ת :אגף הביטחון בשיתוף צה"ל יצר נהלים ודיני אכיפה ברורים לקבלנים ושומרי פועלים .כל אתר מגודר
ומאובטח .על אתרים אלו נערכים לאורך כל היום ביקורות פתע של רכבי הביטחון .בנוסף צוותי הגנים
ותושבים מונחים להתקשר מידית אל המוקד הביטחוני כאשר הם מזהים או חושדים שישנם אי עמידה
בנהלי השמירה .קבלן אשר לא עומד בנהלים יטופל משמעתית עד לכדי הפסקת עבודתו בישוב.
באגף הביטחון ישנו רבש"צ המרכז את תחום הפועלים וניתן להפנות אליו שאלות הקשורות לפועלים.
 .7ש:האם הניידת תפעל לאורך כל השנה?
ת :הניידות יפעלו לאורך כל שנת הלימודים גם בתקופות הקייטנות ואפילו החופשים .הניידות מהוות
תגבור משמעותי למערך האבטחה של אפרת בכל ימות השנה.
 .8ש :אלו אמצעי ביטחון יש לגננות בגנים?
ת:כל גני הילדים מגודרים בגדר על פי תקן משטרת ישראל ומשרד החינוך .לשערי הכניסה יש מנגנון
מגנטי הסוגר את השער באופן אוטומטי .בשנה האחרונה הותקנו מערכות אינטרקום מתקדמות למניעת
כניסה ללא פיקוח .לגננות יש לחצן מצוקה אשר מחובר למוקד .הבקרה על כניסת תושבים או עובדים
לתוך הגן באחריות צוותי הגן בהתאם לנהלי האבטחה של אגף הביטחון ומשטרת ישראל .בכל גן נמצא
תיק עזרה ראשונה .צוותי הגנים יעברו ריענון נוסף לגבי ההנחיות לקראת שנת הלימודים.
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 .9ש:כמה רכבי ביטחון מסתובבים באפרת בשעות הבוקר?
ת :אל ניידת מוסדות החינוך הפועלת כיום מצטרפות שתי ניידות נוספות הפועלות על פי גזרות ומשימות
המיועדות לאבטחת מוסדות החינוך .בנוסף קיים רכב אבטחה נוסף שתפקידו לתת מענה ראשונית לכל
קריאה שמתקבלת במוקד הביטחוני .כלומר סה"כ בכל רגע נתון ישנם  4רכבי סיור.
לאגף הביטחון שני רבשצ"ים אשר נמצאים בשטח בפעילויות ומשימות שונות .נוסף על כוחות אגף
הביטחון באפרת פועלת נקודת משטרה אשר מצוידת ברכב משטרה ומוקפצת על ידי המוקד הביטחוני
במידת הצורך.
לאגף הביטחון מערך מתנדבים גדול הכולל את כיתת כוננות המחוברת אל מערכת הקשר המשותפת
מצוידים ומיומנים על ידי הצבא ,מתנדבי משמר אזרחי ומתנדבי רפואה רבים ואיכותיים אשר קופצים
לסייע בשעת הצורך ומהווים כוח משמעותי וחשוב הפועל בתוך הישוב.
 .10ש :למה הרשות לא ממנת את שכר המאבטחים ומציבה מאבטחים בכל הגנים?
ת :כיום שכר המאבטחים בנוי מתקציב המורכב מתשלום של משטרת ישראל ומהיטל השמירה של
התושבים .היטל השמירה מאושר על ידי משרד הפנים ומליאת המועצה אחת לשלוש שנים בהתאם
לתוכנית מאושרת מראש .תוכנית זו נותנת מענה לשמירה הישובית.
לאחרונה ,בהנחיה משרד הפנים הפרדנו בין היטל השמירה היישובי לתושבים לבין היטל השמירה
לקבלנים ומערך השמירה בהכנסה והוצאת תושבים ממומן על ידי תושבים וקבלנים המכניסים פועלים.
הוספת מאבטחים ל 14האשכולות של הגנים הייתה יוצרת תוספת להיטל שמירה הקיים על התושב.
בהתייעצות עם גורמים מקצועיים ,לאחר בחינה ודיונים מקצועיים הן בוועדת הביטחון והן עם משרד
החינוך והמשטרה המענה שנקבע הינו אבטחה טובה ומספקת עבור הגנים באפרת.
 .11ש:אחת לכמה זמן תגיע הניידת לגן?
ת:לניידת סיור ישנם משימות מוגדרות למשך כל שעות פעילות מערך החינוך .לאחר סריקת בוקר תגיע
הניידת לכל אחד מהגנים .כל צוות גן יפגוש את הניידת מדי בוקר לפתיחת יום  .לאחר סבב זה יערוך
הסייר ביקורים ובקרות ,יבדוק את מרכיבי הביטחון .הניידת תסיים את פעילותה בשעת סיום הצהרונים
לאחר בדיקה שכל הפעילות הסתיימה והשערים נעולים.
 .12ש:איך נדע שלא נכנסים אנשים זרים לגן?
ת:בגנים הותקנה גדר עם שער מגנטי ומחוברת למערכת אינטרקום משוכללת .השליטה על כניסת ויציאה
של הורים בשליטה של צוות הגן.
 .13ש:האם לגננות יהיה קשר ישיר עם הניידת?
ת :הגננות יכירו את המאבטחים המאיישים את הניידות באופן אישי .בכל הגנים ישנם טלפונים ולחצני
מצוקה אשר מחוברים למוקד הביטחוני .במקרים ביטחוניים או בטיחותיים הגננות מתודרכות להתקשר
ישירות למוקד ולצמצם את זמן התגובה של הגעת הכוחות.
 .14ש :איזו הכשרה עובר המאבטח בניידת?
ת :הכשרת המאבטח מחולקת לשני חלקים :על פי תקן משטרת ישראל ומשרד החינוך עוברים קורס
"מאבטחי מוסדות חינוך" אגף הביטחון דורש כי מאבטחים אלו יערכו גם השתלמות אבטחה היקפית
המותאמת ומיוחדת לאפרת .במהלך כל השנה יבצעו המאבטחים תרגילים והדרכות בהתאם להנחית
קב"ט מוסדות חינוך .וישתתפו בהשתלמות נהיגה בטוחה.
 .15ש :האם שיטה אבטחה זאת חלה גם על בתי הספר באפרת?
ת :לא ,בתי הספר ובגנים אשר נמצאים בתוך מתחם בתי הספר לא מושפעים משינוי שיטת האבטחה.
בתי הספר כן מתוקנים ומתוקצבים על ידי משטרת ישראל
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