
פוריה, ש ברוך פדה"הרפואי עהמרכז 

אישיתרפואית בגישה מצוינות 

מחלקת הביטחון

חדשיםעובדים הדרכת 

 



 ?האם קיים איום



מחבל מתאבד מתפוצץ בצומת הכניסה למרכז , 2003ספטמבר 
 .הרפואי אסף הרופא

 
מחבלת מתאבדת מתפוצצת במסעדת מקסים  , 2003אוקטובר 

המחבלת נראתה בכניסה לבית החולים הלל יפה , בחיפה
 .הפיצוץם לפני "ורמב

 
 

מחבלת נתפסת במחסום ארז עם תחתוני נפץ  , 2005ינואר 
 .ח סורוקה"בדרכה לביה

 
 מחבל מתפוצץ בתחנה במרכזית  , 2005אוגוסט 

מגיעים שבע לאחר ששאל נהג אוטובוס איך -בבאר
.ח סורוקה"לביה

 אירועי מתאבדים בגזרות בתי החולים



 מבנה מחלקת הבטחון

   -ט "קב

 ידובצקי'גרשון ז

 ט"סגן קב

בתהליך איתור  (

 )מועמדים

מפקח מטעם חברת  

 -השמירה 

 אבשלום ברזני

 6 -שים "רמ

 3 -סדרנים  23 -מאבטחים 



 משימות מחלקת הבטחון

מטופליו ומבקריו, ח”בטחון לעובדי ביההקניית •

מניעה וטיפול באירועי אלימות וסדר ציבורי•

סיוע לקליטת נפגעים בחירום•

שירות איכותיבטחון מרבי באמצעות •



  שירותיות



 הגשת כוס מים למבקרים  



מחלקת   –הם העיניים שלנו  –כל עובדי המרכז הרפואי 

 .הביטחון

 

 

 

 

 

ללא  , דוגמא למקרה של עובד שפותח דלת מבוקרת

 .תשומת לב לנכנסים אחריו



 מצבת כוח אדם

 'בוגרי קורס מתקדם ב –שים "רמ+  מאבטחים 29•

 

 סדר ציבורי –) יולדות(סדרנים  3•

 

 משמרות 3 –בכל יום •

 

 בכל משמרת  •

 סדרן יולדות+ מאבטחים  6+ ש "רמ -בוקר 

 סדרן יולדות+ מאבטחים  5+ ש "רמ –ערב 

 מאבטחים 4+ ש "רמ –לילה 



 סמכויות המאבטחים



עמדות מערך  

 האבטחה

 

 

ש  "רמ   -

מאבטח  –שער רכב -

מאבטח -שער רגל -

ערכת רוני+ מאבטח  –צופה סורק -

ערכת רוני+ מאבטח  –רחבת מיון -

מאבטח –ד "מלר-

מאבטח –סיור -



 עמדות השער

 צופה סורק שער בית החולים



 בידוק בכניסה לבית החולים

 מגנומטר ידני+ מגנומטר  –בידוק רגלי 

לחץ  , הזעת יתר –סימנים מחשידים (

 )'אי יצירת קשר עין וכו, בתגובה



 עמדת המיון                     

 מאבטח רחבת מיון מאבטח מיון



 אירוע רב נפגעים –אירועי שעת חירום 

 מניפהוברשת  SMS–אזעקת עובדים ב •

 

מעבר במחסומי המשטרה על ידי הצגת כרטיס  •

 עובד

 

כניסה לבית החולים דרך השער הראשי ישירות  •

 לחניות



 מיגון ופינוי

 שילוט לאזור מוגן מיטות 155 –אשפוז ממוגן 

 :סיבות לפינוי

 בטיחות/שריפה/ ע"אירוע פח

 מלחמה

 רעידת אדמה

 אחר

 :מחלקות ממוגנות

 מיטות 8 –חדרי לידה 

 מיטות 30 –ממוגן  לידה.ח

 ד"מלר

 פגייה



 דרכי קריאה למחלקת הבטחון

שמקבל את המידע  , מגיע למוקדן במרכזיה – 444 –טלפון חירום -
 .ומעביר לאחראי המשמרת

 

 .2263 –טלפון לשער -

 

 .6000 –טלפון לאחראי המשמרת -

 

 .7409 –ט "טלפון לקב-

 

 ...או



 לחצני מצוקה

 .בחשאיותאו /אזעקת מערך הביטחון במהירות ו -מטרה

 .חריגאירוע , ע"אירוע פח, אירוע אלימות -תרחישים

במידת האפשר גם הודעה טלפונית  . מכה על הפטרייה האדומה -הפעלה

 .לביטחון

 
 .שניותעל לחצן המצוקה במשך מספר לחיצה 

 

 ההתראה מתקבלת בביפרים של המאבטחים עם הכוונה

 .למחלקה בה נלחץ הלחצן

 

בכדי לדלות  , מחייג המאבטח בשער למחלקה דרך המרכזייה, במקביל

.כמה שיותר מידע לגבי אופי הקריאה

 

 .עודכנו במחלקות בהן נקודות החיכוך הן הבעייתיות ביותר

 

יש , פרטי האירוע ברורים יותר –בהודעה טלפונית 

 !לשאוף להודיע בטלפון



 ע"אמצעים למניעת פח

 גידור •

בהתאם  (סיורי ביטחון •

לתוכנית הסיורים 

 )מ"בפק

 ס"מערכות טמ+ תאורה •

הצפייה והתיעוד רק •

הקמת  . ט"במשרד המנב

 .מוקד ביטחון בתוכנית

 הדרכת תשתיות+ הדרכות לעובדים חדשים •

 נוהלי חירום-



 פעולות בעת אירוע חפץ חשוד

 .לא מונח במקומו הטבעי, אינו מוכר, חפץ חשוד הינו כל חפץ ללא בעלים

 :סדר פעולות בעת גילוי חפץ חשוד

 .או להזיז את החפץ ממקומו/אין לגעת ו. א

 .יש לנסות ולאתר את בעליו. ב

 להרחיק את הנוכחים, במידה ואין מאתרים את הבעלים. ג

 ,  רצוי מאחורי מחסה) מבקרים/מאושפזים/צוות(        

 .לציין תיאור ומקום האירוע, ולהנהלה 2263לשער   444להודיע מטלפון פנימי  לטלפון חירום 

 ) 04-6652444טלפון נייד ( 

 !להרחיק נוכחים מהמקום! לגעתאין  

 !                         דיווח לביטחון         

 

 ?מה לא לעשות



אדם המבצע בבית החולים פעולות ללא  -מתחזה•

 .הרשאה וסמכות

 זיהויתג ללא  -ועוד /טכנאי/אחות/רופא

 ממודרכניסה לאזור 

 במטופליםטיפול מחשיד 

 שהות לא סבירה 

 תואםלבוש שאינו 

 .המשתמש בזהות אחרת -מטופל מתחזה•

 :תגובה•

 .נוכחותועם האדם לסיבת בדיקה 

 .דרישת הזדהות

 .ביטחון לטיפולאזעקת 

 מתחזה

אסור להשאיר 

 חדרים פתוחים

 

אסור להכניס 

אדם ללא  

 !זיהויו



דווח כי בעקבות תלונה   05.03.2015בתאריך 

,  ם על צעיר"שהגיעה לבית החולים רמב

שמתחזה לרופא  , תושב אחד הכפרים בגליל

הפיצה מחלקת  , מתמחה בבית החולים

הביטחון בין המאבטחים את תמונתו ולאחר  

מספר שעות זיהה אחד המאבטחים את 

אנשי מחלקת הביטחון עקבו בחשאי  . החשוד

שעלה לאחת ממחלקות בית , אחרי החשוד

המתינו שילבש בגדי רופא ואז עיכבו  , החולים

אותו לחקירה ראשונית במשרד שוטר בית 

המתחזה נעצר  , לאחר בירור ראשוני. החולים

 .  ונלקח לחקירה בתחנת חיפה



.בית החוליםעובדים ורכוש , ממטופליםקיימת תופעת גניבות בבית החולים 

.  להניח תיקים אישיים במקום נעול ושאינו מבודדיש -

.לא להביא סכומי כסף גדוליםמומלץ -

.המחלקהאת משפחות לא להשאיר ציוד יקר ערך בתחומי להנחות  -

.כי רכוש המטופל יהיה בביתרצוי  -

או  בטוקסיקהיש להפקיד בכספת קבלת חולים ולא )  'וכד כסף,זהב(ערך חפצי  -

.אחר במחלקה" פטנט"

מומלץ  . מתגלה אירוע גניבה יש להודיע לביטחון לביצוע תחקורכאשר 

.ביטחון' י מח"תלונה במשטרה אשר תיקרא לבית החולים עלהגיש 

.לדווחכל חשוד יש על 



.אין כתובת השולח. א

.באחת מדפנות המעטפה) חור(נקב . ב

.כתמי שומן. ג

).עודף בולים(ביול יתר . ד

.משקל בלתי סביר לגודל המעטפה. ה

.ולא ברורה, כתובת נמען כללית. ו

.חוסר גמישות. ז

.הבחנה בחפץ נוקשה בתוך המעטפה. ח

).בחדרלרשום את כל הנוכחים יש (אבקה . ט

:  ישמעטפה חשודה גילוי עם 

444לבודד את המעטפה ולדווח לטלפון חירום 

)04-6652444נייד  טלפון (



   הנכנסיםמגרשי חנייה עיקריים לכלל  4החולים  בבית •

 )ליד המנחת –חניון עליון , יולדות, דרך עפר מתחת למיון, מיון(

 

 !)רכבים בלבד 2עד (לרכביו זכאי לתווית עובד  •

 הזוגת /שהרכב רשום על שמו או בן בתנאי   

 

 המוסדריםלהחנות את הרכב במקומות יש •

 

 .להחנות בשום אופן בחניות נכיםאין •

 

 .מעברים ומדרכות הולכי רגל, לחסום ציריםאין •

 

' המזהה את מס LPRמערכת בכניסה לבית החולים קיימת •

 .    הרכב

 

 .            ₪ 250חנייה על ידי פקח חנייה דוחות של אכיפת •

 קנס ₪ 1000 –עישון 



 אירועי אלימות



03:26 03:25 



 דיווח למחלקת הביטחון•

 

 הזמנת משטרה•

 

 ).לא ניתן להגיש תלונה בשם מישהו(י העובד הנפגע "תוגש ע –הגשת תלונה •

 

 קבלת קוד נפגע עבירה•

 

 עבודה סוציאלית+ ביטחון  –ליווי הנהלה •

 

 ח אלימות"מילוי דו•

 

 ביצוע תחקיר•

 אירוע אלימות –סדר פעולות 
 

 ,  ישנו שיתוף פעולה בין מחלקת הבטחון של המרכז הרפואי ומשטרת טבריה

 

 כלפי כל אירוע אלימות מכל סוג "אפס סובלנות"כאשר שני הצדדים הסכימו כי תינקט מדיניות 



חודש   – 2018 2017 2016 אירוע

 אוגוסט

 אירועים' מס אירועים' מס אירועים' מס

 38 46 43 כ"סה

 26 34 22 הותקף צוות

 9 3 6 איומים

 13 9 7 פיזית

 16 22 29 מילולית

 18 22 20 דיווח למשטרה

 9 11 8 תלונות

 50% 50% 40% תלונות% 

 נתוני אלימות



 – 2018 2017 2016 אירוע

חודש  

 אוגוסט

 13 19 24 ד"מלר

 11 7 3 ביטחון

 5 1 0 ילודים/חדרי לידה

 4 8 5 'פנימית ב

 מחלקות –נתוני אלימות 



 2018 2017 2016 אירוע

 14 14 11 אח/אחות

 4 7 5 רופאים

 1 1 2 פקידות

 9 13 6 מאבטחים

 מקצוע –נתוני אלימות 



 ?הותקפתם פיזית או מילולית

 

 !דווחו מיד לביטחון



 !בהצלחה לכולם


