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 לציון-עיריית ראשון 
 נהלי עבודה

 רקע  .1

 יש מקרים שבהם יידרשו עובדים שאינם עובדי מוסד החינ וך לבצע עבודות בתוך/בצמוד למוסד החינוכי. .א

 ניות.ועבודות שיפוץ כלליות יבוצעו בשעות שאין תלמידים במוסד, להוציא טיפול במערכות חי .ב

 

    מטרה .2

רכת החינוך בבתי הספר          את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מעמטרת הנוהל לפרט 
  כניסה והעסקת עובדים שאינם עובדי המוסד ועובדי קבלן במוסדות החינוך. בעת

 

 השיטה .3

 שיפוצים / בנייה מורחבת בתוך המוסד החינוכי תתבצע בחופשות. עבודותככלל,  .א

לך שעות והיה ובעקבות אילוצים ארגוניים חייבים לבצע את עבודות השיפוץ / בנייה הנרחבות במה .ב
 הלימודים, יש לפעול על פי ההנחיות דלהלן:

 תיחום אזור העבודה. (1

 אין כניסה". –גידור אזור העבודה והצבת שלטים בנוסח "זהירות בונים  (2

 איסור מוחלט להכניס תלמידים לאזור בו מתבצעת העבודה. (3

  ניסה של העובדים לתחום המוסד החינוכי.כאיסור  (4

 

 עבוד בתוך המוסד החינוכילעובדי הקבלן הרשאים להגדרות  .4

 כל אזרח ישראלי הנושא תעודת זהות כחולה. .א

אישור )של צה"ל, משרד בעובדי שטחים שבידם אישור שהייה ועבודה כחוק, על פי ההגבלות שנקבעו  .ב
 הפנים, השב"ך(, אם יש כאלה.

משרד עובדים זרים שבידם אישור שהייה ועבודה כחוק על פי ההגבלות שנקבעו באישור )של צה"ל,  .ג
 הפנים(.

 

 קב"ט מוסדות חינוך באחריות  .5

 האזורים שבהם יועסקו העובדים ייקבעו על ידי קב"ט מוסדות החינוך. .א

 פרטי העובדים יימסרו על ידי קב"ט מוסה"ח למנהל בית הספר ולמאבטח/לשומר של בית הספר.  .ב

 

 באחריות מינהל שפ"ע .6

אלית, נושא תעודת אזרחות כחולה ודובר בכל אתר ימונה מנהל עבודה מטעם הקבלן, בעל אזרחות ישר .א
 עברית.

 לא תותר כניסת עובדים מאזור הבנייה/השיפוץ לאזור פעילות התלמידים, לרבות חדרי שירותים. .ב

 אם העבודה מתמשכת יש לוודא העסקת עובדים קבועים. .ג

כניסה את היתר המשטרה לצורך הפקת אישור ה ביטחון מוסדות חינוךאגף למנהל חובת המעסיק להמציא  .ד
 תוספת א' לנוהל. 55-106 מס' "אישור כניסה למוסד חינוכי" כדוגמת טופס 

בעת ביצוע עבודות בנייה/שיפוצים במוסד חינוכי קיים יש להקפיד על בניית מחיצה מפרידה בין המוסד  .ה
 החינוכי שבו התלמידים לומדים לבין האזור שבו העבודות מתבצעות. 

מטר, ויוצגו שלטי אזהרה  2הבטיחות. גובהה המזערי יהיה  המחיצה המפרידה תוקם על פי תקנות .ו
 לאורכה.
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 לציון-עיריית ראשון 
 נהלי עבודה

 

 

 

 באחריות מנהל מוסד חינוכי .7

 אישור משטרת ישראל להעסקה .א

כל מנהל מוסד חינוכי או מי מטעמו, המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת, באופן קבוע או  (1
מתאים ממשטרת ישראל לגבי סדיר, נדרש לוודא כי למעסיק את אותו אדם, יש את האישור ה

המועסק על היעדר הרשעה בגין עבירות מין בהתאם להוראות הקבועות בחוק, בהתאם לחוק למניעת 
 . 2001-העסקת עברייני מין התשס"א

תקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין בטרם הלא תותר עבודה או העסקה של אדם במוסד החינוך  (2
 מניעה להעסקתו לפי החוק האמור.

במהלך שעות הלימודים לביצוע עבודה וסד חינוכי הנאלץ לאשר כניסת אדם )עובד רשות או קבלן( מנהל מ .ב
יחוייב להצמיד לאותו עובד בעל תפקיד בגיר מתוך הנהלת המוסד החינוכי עד לסיום  פעמית הכרחית-חד

 עבודתו ויציאתו משער המוסד החינוכי.

כניסתו של כל אדם שאינו מצוות מוסד החינוך הנכנס לתחומי המוסד החינוכי לביצוע עבודה מותנית  .ג
 .ובתאום איתו באישור מנהל המוסד החינוכי

 

 המוסד החינוכישומר מאבטח /באחריות  .8

כל אדם שאינו מצוות מוסד החינוך הנכנס לתחומי המוסד החינוכי לביצוע עבודה חייב להיבדק על ידי  .א
ובליווי  טח תוך הצגת תעודת זהות ובדיקת הכבודה. כניסתו מותנית באישור מנהל המוסד החינוכיהמאב

 .בגיר עובד המוסד

רכב מחניית הלילה בחצר  בדיקה פיזית שלא נשארעל המאבטח לבצע  בנוסף לסדרי האבטחה הקבועים,  .ב
 .7:00אחרי השעה  מתפלל במקום ספרהת יבשטח בבבית הכנסת הממוקם המוסד החינוכי ולא נשאר 

 

  גונן פרנקו                                                                         דב צור     

 העירייה    מנכ"ל                                                       העירייה  ראש 

 

 אישור כניסה למוסד חינוכי  –תוספת א' 
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 לציון-עיריית ראשון 
 נהלי עבודה

 עיריית ראשון לציון                   
 מינהל שפ"ע                      

                               למוסד חינוכי אישור כניסה
 תאריך:____________

 פרטי העובד והקבלן המעסיק

 מספר זהות שם פרטי שם משפחה

  
1.  0.  8.  2.  0.  6.  7.  3.  9.  12.  

 כתובת: __________________________ טלפון נייד: _____________________ 

  שם הקבלן המעסיק:

 

 תוקף האישור

 עד תאריך:_____________ __מתאריך____________

 בתום התאריך תוקף האישור פג ואין לאפשר לעובד כניסה למוסד החינוכי

 

 מאשרים

 חתימה שם הרלוונטי _____________ מינהלהראש 

   ממונה בטיחות; מינהל שפ"ע

   מנהל אגף הביטחון ומוסה"ח; החברה לביטחון וסד"צ

 

 .יש לאפשר כניסתו למוסדות חינוך וציבור בעיריית ראשון לציון לצורך עבודות קבלניות 

 .הנ"ל נושא תעודת זהות ישראלית, אותה עליו להציג עם אישור זה 

 ת לאדם הנושא אותה.יש לוודא התאמה בין תעודת הזהו 

  להפעלת מפקח תורן. 126בכל מקרה של ספק יש להתקשר למוקד העירוני 

 ןצילום אישור משטרה היעדר עבירות מי                                                        צילום תעודת זהות                   
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