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הנחיות לביצוע
.1

שמירת כשירות למנהלי אבטחה לשנת  2022תחל בתאריך .01.01.22

.2

לאחר הפצת מסמך טיוטה אשר חלק מהמד"רים התייחסו אליו מצ"ב סילבוס והנחיות לביצוע
ימי שמירת הכשירות.

.3

אוכלוסיית מנהלי האבטחה הניגשים לימי שמירת הכשירות מחולקת לקבוצה אשר ביצעה
השתלמות ניהול אירועים תחת כיפת השמיים ומנהלי ביטחון בספורט וקבוצה אשר אינה
מעוניינת בהשתלמות זו אי לכך הוחלט על מתווה שונה שיבוצע בשנת .2022

.4

עפ"י המתווה החדש מכללות יוכלו לבחור ב 2-סוגים של ימי שמירת כשירות  ,האחד אשר יכלול
את תחום ניהול אירועים תחת כיפת השמיים ומנהלי ביטחון בספורט והאחר ללא תכנים אלה
וימוקד לקבוצה של מנהלי האבטחה ללא ההשתלמות הנ"ל.
התנאי הבסיסי לביצוע ההשתלמות הנ"ל הינו כי כל החניכים אינם נדרשים לשמירת כשירות
משולבת (ספורט ואירועים תחת כיפת השמיים) ,במידה וקיים חניך אחד או יותר הרי שהמכללה
מחויבת בביצוע ימי שמירת כשירות משולבת.

.5

באחריות מכללות המעוינות לבצע הפרדה בימי שמירת כשירות לשלוח אל הח"מ תוכנית שמירת
כשירות שנתית וברשימה השמית של מבצעי ימים אלו האם ביצע השתלמות ניהול אירועים או
לא.

.6

מצ"ב סילבוס ימי שמירת כשירות המחייב את כלל המכללות.

.7

קיימת אפשרות לשינוי תכנים באישור הח"מ בתנאים הבאים:
א .אוכלוסייה אשר אינה מחויבת בשמירת כשירות בנושא אירועים תחת כיפת השמיים ואירועי
ספורט.
ב .אוכלוסייה השייכת למגזר מסוים וזקוקה לנושאי לימוד ייחודי.

-בלמס-

שמירת כשירות  -יום ראשון
נושא השיעור

שעות
08:15 – 09:30

שיחת פתיחה
עדכונים באבטחה  /תחקירים  /אירועים ראויים לציון

09:30 – 09:45

הפסקה

09:45 – 11:30

ריענון סמכויות  +חוק הסדרת הביטחון

11:30 – 12:30

ארוחת צהריים

12:30 – 13:45

חוק רישוי עסקים

13:45 – 14:00

הפסקה

14:00 – 15:00

פתיחה באש ע"י מאבטח  -נוהל  - 90.028.106מצגת חדשה

15:00 – 16:15

ניהול אירוע חריג ע"י מנהל האבטחה  -הצגת אירוע לדוגמא תוך כדי דיון בכיתה.

שמירת כשירות  -יום שני
שעות
08:15 – 09:30

נושא השיעור
פריט  7.7ה'  -תפקיד מנהל האבטחה באירוע אל מול נותני האישורים השונים.

09:30 – 09:45

הפסקה

09:45 – 10:30

חוק איסור אלימות בספורט

10:30 – 11:30

בעלי תפקידים באירוע ספורט

11:30 – 12:30

ארוחת צהריים

12:30 – 13:45

בקרה וביקורת

13:45 – 14:00

הפסקה

14:00 – 15:00

נושאי מד"ר – ביצוע עמ"ט  /מש"מ
(על בסיס תרחישים במגוון תחומים "פלילי ,סד"צ ,פח"ע)

15:00 – 16:15

ביצוע ימי כשירות באמצעות לומדות וובינר

-בלמס-

.8

בשנת  2022תינתן האפשרות לביצוע ימי שמירת כשירות באמצעות לומדות וובינר  ,ביצוע
הריענון יתבצע עפ"י המתווה הבא :
א .סינכרון עם מערכת  L.M.Sעם ממשק למערכת או"ר.
ב.

במסגרת שמירת כשירות יחויבו המכללות להעמיד  6מערכי שיעור מונחי אבטחה ו4-
נוספים אשר יוגדרו כנושאי העשרה ,מתוכם יחויבו החניכים לבחור  4נושאים מונחים ו2-
נושאי העשרה.

ג.

אישור מדור הכשרות לכל שיעור במסגרת מערך הלמידה המתוקשב.

ד.

פיקוח ובקרה של המכללות אחר תהליך הלמידה המתוקשב ורישום בהתאם.

ה .פיקוח ובקרה של מדור הכשרות באמצעות מערכת או"ר.
.9

במסגרת שמירת כשירות  /קורס למנהלי אבטחה להלן הנושאים ללימודים מתוקשבים (לימודי
חובה והעשרה):
לימודי חובה

לימודי העשרה

פתיחה באש ע"י מאבטח .90.028.106 -

ניהול מצבי חירום.

פריט  7.7ה'.

אבטחת מידע וסייבר.

איסוף מל"מ בראיית התוקף.

מניעת פחת.

נוהל בני ערובה.

ניהול משאבי אנוש.

תחקיר וחקירה.
טכנולוגיות באבטחה.
תכנון וניהול תרגילים.
תכנון וביצוע ביקורות.
ניהול מפעל ראוי.
ניהול קהל.
הטיפול הביטחוני באוכלוסייה עם מוגבלות.
 .10במידה ומכללות מעוניינות להציג נושאים נוספים  ,יתבצע בתיאום עם הח"מ.
 .11מכללות המעוניינות בביצוע ימי כשירות באמצעות לומדות יעדכנו את הח"מ בהקדם על מנת
למנוע עיכובים בביצוע .
 .12לטיפולכם.

בברכה,
רפ"ק
יוסי אוחיון,
ר' תחום מכללות אבטחה

