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 י"ד תמוז, תשע"ה 
  2015יולי,  1

 
 :אל

 רבש"צים
 
 

 ביטחון בישוביםהות לרכבי ינהלים והנחהנדון: 

 
ישובי יב"הרכבים"(  –)להלן אחריות והבקרה על רכבי הביטחון מטרתו של נוהל זה להגדיר את ה

"המועצה"(, לוודא מתן שירותי ביטחון לתושבי הישוב ולמנוע  –האזורית גוש עציון )להלן המועצה 

 חריגות בתקציבי רכבי הביטחון.

 
 כללי:

 רכבי הביטחון, על הציוד שמותקן עליהם, הנם רכוש המועצה האזורית גוש עציון. .1

 .ותושביו אבטחת וביטחון הישוברת רכבי הביטחון היא מט .2

באחריות לרכב בהתאם לחוק, לצווים  יםנושא, הישוב רבש"צמזכירות הישוב, באמצעות  .3

ולתקנונים החלים באיו"ש ולנוהל זה, החל ממועד מסירת הרכב לידיו ועד להחזרתו לקצין 

 בטיחות רכב או לקב"ט המועצה.

ע"י קב"ט  , נקודתית וזמנית,אלא אם הוגדר אחרתבשטח הישוב, בכל זמן יהיו רכבי הביטחון  .4

 מח"ט עציון. או המועצה

 .לידיעת קצין הבטיחות ברכב וקב"ט המועצהבהקדם האפשרי כל בעיה ברכב הביטחון תובא  .5

 
 הרשאה לשימוש ברכב

בלבד; לא תותר הנהיגה ולתושבים השומרים לסיירי הביטחון , לרבש"ציםהנהיגה ברכב מותרת 

 לכל גורם אחר.  

 
 אבטחת הרכב 

 לוודא נעילתם של כלל חלונות ודלתות הרכב עם עזיבתו את הרכב, בכל זמן שהוא.יש  .1

 להפעיל את כל אמצעי האבטחה הקיימים ברכב, עם עזיבתו את הרכב.  יש  .2

 בהתאם להנחיות קב"ט - אמצעי זיהוי וכיוצ"בניתן להשאיר ברכב ציוד לחימה, מיגון וקשר,  .3

 .המועצה

 
 בדיקות, טיפולים שוטפים ו"טסטים"

בעצמו, על מנת לוודא שאין  בכל בוקר תבוצע בדיקה ויזואלית של רכב הביטחון, ע"י הרבש"צ .1

 פגיעות או תקלות ברכב, שלא דווחו על ידי הגורמים המשתמשים ברכב.

 . שמן ומים ברכבבכל יום, לבדוק יש  .2

 כלי נהג, מטףציוד מיגון וציוד קשר, יש לוודא בכל נסיעה, המצאות ותקינות ציוד ביטחון,  .3

 וכיוצ"ב. גלגל רזרביקיים(,  ציוד ע"ר )אם, כיבוי אש

אחת לחודשיים, על ידי ק. בטיחות רכב של המועצה,  ,רבש"צבאחריות בדיקת רכב תבוצע  .4

 בתיאום מראש.
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, או בהתאם להנחיות ק. בטיחות בהתאם לתדירות המוגדרת לסוג הרכבטיפולים ברכב יבוצעו  .5

להתריע בפני קצין בטיחות ברכב על הצורך הרבש"צ באחריות רכב, על פי המוקדם מבינהם; 

 .לפי הוראת ק. בטיחות רכבמראש, ולבצע בטיפול שוטף, לפחות חודש 

באחריות  "טסטים" יבוצעו לרכב בכפוף לחודש המנוקב בתווית המודבקת על שמשת הרכב.  .6

הרבש"צ להתריע בפני קצין בטיחות ברכב על הצורך בביצוע טסט, לפחות חודש מראש, 

 ולבצע לפי הוראת ק. בטיחות רכב.

 
 תיקונים ותקלות:

הופעת נורות , וע)דוגמת בלמים, הגה, התחממות מנבכל מקרה של תקלה בטיחותית ברכב  .1

(, חל איסור מוחלט להמשיך בנסיעה ויש להודיע מיידית לקצין וכו' אזהרה בלוח השעונים

 הבטיחות רכב של המועצה. 

לתיקון הרכב  את הרבש"צלהפנות הבטיחות . קנדרש תיקון במוסך, באחריות במידה ש .2

היישוב יישא במקרה של  תיקון הרכב במוסך מסוים ללא אישור קצין הבטיחות, . במוסך

 ., בכל סכום שיהיהישירות למוסך, התיקון עלותב

 
 שטיפה

ביומן הרכב רחיצת הרכב תתבצע במוסך החברה לפיתוח גוש עציון. במקרים אלו, ירשמו פרטי 

  . צורך בתשלוםללא הרישום של החל"פ והחיוב יבוצע ישירות מול המועצה, 

 פעם אחת בחודש. -תדירות השטיפה )פנימית וחיצונית( 

 
 תדלוק

ישובים שיינתן למעט  ,בלבדעציון צומת גוש בדלק הבתחנת הדלקן, התדלוק יבוצע באמצעות 

 .להם אישור מיוחד  לתדלוק במקום אחר

 
 שמירה על חזות הרכב

רכב מסומן במדבקה הנושאת את לוגו המועצה, מייצגים הנהג והרכב את המועצה. המאחר ו

 קיונו.נילשלמות הרכב ול הרבש"צ לדאוגלפיכך, באחריות 

חל איסור להדביק או לתלות על הרכב מדבקות או כל פריט אחר המעיד על שייכות פוליטית ו/או 

 רעיון, באשר הם.כל פריט המשויך לכל ארגון, קבוצת ספורט, דעה או 

 
 תאונות

במקרה של תאונה )לרבות תאונה קלה, תאונה ללא נפגעים, תאונת פגע וברח או תאונה שלא  .1

את שמותיהם וכתובותיהם של הצדדים המעורבים בתאונה,  יש לרשום נבעה מאשמת הנהג(, 

ופרטי לקבל את מספר הרישוי של הרכב המעורב, פרטי רישיון הרכב יש לרבות עדים. כמו כן, 

 הביטוח.

אין להודות בכל אחריות או אשמה ואין לקבל כל הצעה, להתחייב כל התחייבות או להבטיח  .2

 כל הבטחה לגורם או לגורמים המעורבים בתאונה.

 על התאונה באופן מיידי., לקב"ט המועצה ולמזכיר הישוב, להודיע לקצין בטיחות רכביש  .3
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שמירה או השגחה, יתואם הדבר מראש  במידת הצורך בהשארת הרכב במקום התאונה, ללא .4

 עם קצין בטיחות רכב ויופעלו כל אמצעי האבטחה הקיימים ברכב.

במקרים בהם קיימים נפגעים בתאונה, יש להודיע למשטרה. במקרים בהם הנפגעים הם  .5

את קצין בטיחות רכב, הנוסעים ברכב, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי וליידע בהקדם האפשרי 

 מזכיר הישוב.את צה וקב"ט המועאת 

דו"ח תאונה וקב"ט המועצה, קצין בטיחות רכב לשעות משעת התאונה, יועבר  24בטווח של  .6

 מפורט.

 
 כבישי אגרה 

 .מראש , אלא אם הוגדר אחרתהנה על חשבון הנהג או הישובהנסיעה בכבישי אגרה 

 
 אובדן פריטי ציוד או ליקויים

ליקוי הרבש"צ או במקרים בהם איתר , עם הרכבבכל מקרה של אובדן פריטי ציוד אשר נמסרו 

ברכב, לרבות ליקוי  מכני )או חשד לליקוי(, ליקוי במרכב החיצוני של הרכב או בשטחו הפנימי, 

 פי הוראותיו. -ידווח על כך בהקדם האפשרי לקצין בטיחות רכב ויפעל על

 
 קנסות

עבירות בגין , או בתשלום קנסות בגין עבירות תנועה או חניה שבוצעו ברכב המועצה לא תשא

ישולמו על ידי הישוב, והישוב רשאי  ,ברכבהקנסות בגין השימוש כל  .כבזיהום אוויר מכלי הר

 להסב את הדו"חות על שם נהג הרכב בעת ביצוע העבירה. 

 
  כסת הקילומטרים השנתיתמתקציב ו

 למזכירות מחלקת הביטחון, וף כל חודשבס, ח קילומטרים"לשלוח דובאחריות רבש"צ  .1

 במועצה.

ע"י קב"ט הישוב עבור רכבי הביטחון, יוגדרו בתחילת כל שנה, בכתב, התקציב העומד לזכות  .2

 המועצה.  

לעקוב באופן שוטף על תקציב הוצאות הרכב. ניתן , יחד עם מזכיר הישוב, רבש"צבאחריות ה .3

 במועצה. לבדוק זאת אצל קב"ט המועצה או הנהלת חשבונות

 .  תחייב את הישוב בלבדכל חריגה מהתקציב, מכל סיבה שהיא,  .4

  
 

 

 פינצ'י הרשלר                                        חיים אמסלם   

 קב"ט מועצה                                   קצין בטיחות ברכב

 

 

 : העתקים
 מזכירי הישובים
 מחלקת הביטחון

 מנכ"ל המועצה
 ביטחון[]תיק 


