מחלקת ביטחון המרכז הרפואי לברה"נ שער מנשה
 .1כללי
מחלקת הביטחון עושה כל מאמץ לשמור על ביטחונם ובטיחותם של המאושפזים  /יקיריכם השוהים במתחם המרכז
הרפואי לברה"נ שער מנשה באמצעות כללים נהלים והנחיות כפי שיפורטו להלן.
צוות מחלקת הביטחון עוסק בשמירה על שלומם של כ 2000 -מטופלים ,מבקרים ,ספקי שירותים ועובדים הפוקדים את
שעריו של בית החולים והשוהים בו מידי יום.
מחלקת הביטחון אמונה על הקניית בטחון מירבי לכלל אוכלוסיית השוהים במתחם ההיקפי באמצעות פעילויות שוטפות
הנוגעות לכלל באי ביה"ח כדלקמן :אבטחה ובידוק ביטחוני למניעת החדרת אמצעים המשמשים לפעילות חבלנית עוינת,
אבטחה פיזית ומיגונים אלקטרוניים שונים  ,שמירה על הסדר הציבורי במבנים ,חניות ,צירי תנועת כלי רכב ,סיורים
רגליים וממונעים באמצעות רכב הביטחון הנושא ציוד חילוץ והצלה ,שמירה על רכוש ,הדרכות מקצועיות ,עבודה מול
גורמי חוץ :משטרה ,צה''ל ושב''ס ,ביצוע תרגילים וביקורות בהתאם לתוכנית עבודה שנתית מוסדרת.
 .2סמכויות
מחלקת הביטחון פועלת בהתאם להנחיות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי מתוקף חוקים והחלטות ממשלה:
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח – 1998
חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור התשס"ה – 2005
חוק שירות הביטחון הכללי התשס"ב – 2002
החלטת ממשלה 411
 .3שירות
צוות מחלקת הביטחון יעשה ככל שביכולתו על מנת להעניק לבאי ביה"ח ,שירות איכותי ,מקצועי ,הוגן ומכובד לשם
שמירה על ביטחון ושלום כלל השוהים בשטח ביה"ח.
 .4צוות מחלקת ביטחון כולל
•
•
•

מנהל המחלקה – יניב מדאר  -האחראי לכל פעילות מחלקת הביטחון במתחם ההיקפי של המרכז הרפואי.
אחראי המשמרת  -קצינים  /מ"כים /סרג'נטים  ,בוגרי יחידות קרביות בצה''ל ,אחראים לכל הפעילות
הביטחונית בבית החולים במהלך המשמרת.
מאבטחים  -בוגרי יחידות קרביות בצה''ל ,רובם סטודנטים ,אחראים לביטחונם של כל השוהים במרכז הרפואי
ועוסקים בפעילויות נוספות ובהגשת עזרה לציבור.

 .5עיקרי הנחיות לציבור השוהים בתחום ביה"ח:
ציבור השוהים בבית החולים מתבקש להישמע להוראות אנשי הביטחון.
הכניסה לביה"ח מותנית בבידוק בכניסה – הצגת תעודה מזהה,תשאול ובביצוע בדיקה ביטחונית.
הכניסה תתאפשר באמצעות הסעות שמקצה ביה"ח לרווחת המבקרים המתקיימות אחת לחצי שעה בין השעות
 0730ועד ל 1830או באופן רגלי.
הכנסתו/או שימוש נשק חם  /קר/משקאות אלכוהוליים  /כל סוג סם המוגדר בחוק  /מצלמות וחפצים אסורים
העלולים לגרום לפגיעה במטופלים  -אסורה.
המבקש להיכנס לביה"ח כשברשותו נשק אישי ,צבאי ,או משטרתי חייב לדווח על כך למאבטח בכניסה לבית
החולים .מובהר בזאת חל איסור על הכנסת נשק חם כולל נשק ברישיון למתחם ביה"ח ויש להפקידו בכספת
הנמצאת בשער הראשי.
אנשי כוחות הביטחון )משטרה ,שב"ס ושירות ביטחון כללי( בתפקיד רשאים להיכנס למתחם ביה"ח עם נשק
חם למעט למחלקות האישפוז ומחלקת המיון – הפקדת נשקים באחת מהעמדות המיועדות לכך.
מחלקת הביטחון מבקשת את שיתוף הפעולה של כלל באי ביה"ח בשמירה על ציוד בית החולים ,על הסדר ,הניקיון ועל
הערנות ותעמוד לרשות המטופלים והמבקרים בעת הצורך ,ומברכת את כל הבאים בשערי המרכז הרפואי שער מנשה
בברכת בריאות טובה ורפואה שלמה.
בברכה,
יניב מדאר
קצין ביטחון
המרכז לברה"נ שער מנשה
הפניה לדף הנחיות ארועי ביטחון לציבור השוהים במתחם ביה"ח.
הפניה לדף מידע למבקר הנוגע לסמכויות מאבטחים.
הפניה לכללי התנהגות בזמן רעידת אדמה.

דך הנחיות ארועי ביטחון לציבור השוהים במתחם ביה"ח

 .1חפץ/רכב/אדם חשוד
במקרה של הימצאות חפץ חשוד ,רכב חשוד ואדם חשוד ,יש לדווח על האירוע ועל מיקומו המדויק באופן
מיידי לחדר הבקרה ביטחון בטלפון 04-6278006
 .2ציוד ביה"ח וציוד אישי
בביקור בבית החולים ,בזמן האשפוז ,בעת השחרור ובהעברה למוסד אחר ,חל איסור מוחלט
להוציא כל ציוד של בית החולים מחוץ לתחומו.
המרכז הרפואי אינו אחראי לציוד האישי של המטופלים ושל המבקרים .מאושפז אשר מבקש
להפקיד ציוד יקר ערך ,יפנה לצוות מחלקת האשפוז לקבלת סיוע בהתאם.

•
•

 .3אירועי סדר ציבורי
בכל מפגש או היתקלות באירוע חריג הגורם לאי-נעימות או להפרעה בזמן הביקור או השהיה בביה"ח
הרפואי ,יש לדווח באופן מיידי לחדר הבקרה ביטחון בטלפון 04-6278006
 .4נהיגה וחניות
•
•
•

יש להישמע להוראות צוותי הביטחון לציית לחוקי התנועה והתמרורים המוצבים בשטח ביה"ח.
יש לנהוג במשנה זהירות לשם שמירה על ביטחונם של המאושפזים וכלל אוכלוסיית השוהים
בבי"ח.
חניות – חנית רכבים בחניות מוסדרות בלבד.

 .5אבידות
אבידות שנמצאו בשטח בית החולים מרוכזות במחלקת בטחון ,ניתן לגשת בשעות הפעילות.
 .6הנחיות למבקר

•
•
•
•
•

ציבור המבקרים בבית החולים מתבקש להישמע להוראות אנשי הביטחון – הכניסה למתחם
ביה"ח מותנית בביצוע בדיקה ביטחונית בשערי הכניסה.
שעות הביקור בבית החולים הן משעה  19:00- 07:30נא להקפיד על ביקור חולים במחלקות
אשפוז בהתאם לשעות הביקור בכל מחלקה.
ככלל ,לא תתאפשר כניסת רכבי מבקרים או רכבים המסיעים מאושפזים לשטח ביה"ח
בימים א' עד ו'.
רכבים כאמור לעיל יהיו רשאים לחנות מחוץ לשטח הביה"ח  ,בחניה המוסדרת בסמוך לשער
הכניסה הראשי.
הנכנסים באופן רגלי יגיעו רגלית לעמדת השער הראשי  ,יעברו תשאול ובידוק ביטחוני ) הצגת
תעודה מזהה ובביצוע בדיקה ביטחונית( בהתאם לנהלי הביטחון ,ויוסעו למחלקות באמצעות רכב
ההסעה שמקצה ביה"ח לרווחת המבקרים המתקיימות אחת לחצי שעה בין השעות  0730ועד
ל1830

דף מידע למבקר הנוגע לסמכויות מאבטחים.

המרכז הרפואי לברה"נ שער מנשה
מבקר/אורח נכבד
ברוכים הבאים
לשם שמירה על ביטחונם של השוהים בביה"ח מתבצעת
בדיקה מתאימה גם באמצעות גלאי מתכות אלקטרוני.
באם הינך נעזר בקוצב לב נא הודע מראש לצוות הבודק.
הנהלת ביה"ח ומחלקת ביטחון

המרכז הרפואי לברה"נ שער מנשה
עובד/מבקר/אורח נכבדים
ברוכים הבאים
סמכויות מאבטחים לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים:
למאבטחי ביה"ח סמכויות חיפוש  ,דרישת הזדהות ,
תפיסת חפצים ועיכוב.
בסמכותם מניעת כניסת אדם/מטען או כלי תחבורה או
הוצאה מהמקום אף תוך שימוש בכח סביר.
תודה על שיתוף הפעולה.
הנהלת ביה"ח ומחלקת ביטחון

כללי התנהגות
בזמן רעידת אדמה
אם החלה רעידת אדמה בזמן שהותך בבית החולים אנא פעל עפ"י ההנחיות הבאות:
 .1בעת שהייה בתוך מבנה:
•
•
•
•

אם ניתן לצאת מהמבנה באופן מיידי )תוך שניות ספורות!( – צאו החוצה לשטח פתוח!
מרחב מוגן )ממ"ד( או חדר מדרגות  -בכל מקרה בו לא ניתן לצאת החוצה באופן מיידי )תוך שניות
ספורות!( ,היכנסו במהירות לממ"ד קרוב  .במידה ואין ממ"ד  -עברו לחדר המדרגות ושבו שם עד גמר
הרעידה.
תחת שולחן כבד או בפינה פנימית של החדר  -אם אין ביכולתכם לצאת החוצה באופן מיידי או לעבור
במהירות אל הממ"ד/חדר מדרגות  -תפסו מחסה תחת שולחן כבד או בפינת חדר פנימית.
בהיותך במחסה הגן על ראשך וצווארך בעזרת הידיים.

 .2בעת נהיגה ברכב  :אם הינך בזמן נהיגה אנא עצור את הרכב בשטח פתוח ופנה את הדרך.
 .3אם הינך מחוץ למבנה  -התרחק לשטח פתוח המרוחק ממבנים ,קווי מתח ועצים .אם לידך פרצה שריפה אנא
כבה אותה בטרם תתפוס מחסה.

דף מידע לציבור
התנהגות נכונה בעת התרחשות רעידת אדמה

כיצד יודעים שמתרחשת רעידת אדמה?
בעת רעידת אדמה תחושו שהרצפה רועדת מתחת רגליכם ,חלונות ישקשקו במסילותיהם ,חפצים ורהיטים יתחילו לזוז
בצורה משונה ,המנורות יתנודדו על התקרה והרעידות יקשו על היציבות והתנועה .יש תחושה כאילו אנחנו עומדים על
ספינה המתנדנדת על גלי הים .השניות הראשונות הן קריטיות ובעלות הסיכוי הטוב ביותר להינצל.
אל תתמהמהו -שמרו על קור רוח והגיבו במהירות.
התנהגות נכונה בעת התרחשות רעידת אדמה:
בעת שהייה בתוך מבנה :אם אתם נמצאים בתוך מבנה וחשים שהאדמה רועדת תחת רגליכם ,עברו במהירות למקום
בטוח  -על פי סדר העדיפויות שלהלן:
שטח פתוח – אם ניתן לצאת מהמבנה באופן מיידי )תוך שניות ספורות!( – צאו החוצה לשטח פתוח!
מרחב מוגן )ממ"ד( או חדר מדרגות  -בכל מקרה בו לא ניתן לצאת החוצה באופן מיידי )תוך שניות ספורות!(,
היכנסו במהירות לממ"ד הקרוב .במידה ואין ממ"ד קרוב -עברו לחדר המדרגות ושבו שם עד גמר הרעידה.
תחת שולחן כבד או בפינה פנימית של החדר  -אם אין ביכולתכם לצאת החוצה באופן מיידי או לעבור במהירות
אל הממ"ד/חדר מדרגות  -תפסו מחסה תחת שולחן כבד או בפינת חדר פנימית.
הנחיות נוספות בעת שהייה בתוך כל סוגי המבנים )לאחר שהגעתם למקום בטוח על פי ההנחיות שלמעלה(:
התרחקו מקירות חיצוניים ,חלונות ומדפים.
גוננו על עצמכם באופן הבא :כרעו על ברכיכם ,היצמדו לרצפה והגנו בידיכם על הראש והפנים.
אם אתם בכסא גלגלים נעלו אותו והגנו על ראשכם.
אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה  -אתם עלולים להיתקע בתוכה.

בעת שהייה בחוץ:
אם הרעידה מתרחשת בעת שאתם מחוץ לבנין  -הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ככל האפשר ממבנים .שטח
פתוח – הכי בטוח!
היזהרו מחפצים נופלים כדוגמת אבני חיפוי קירות ,מדחסי מזגנים ,שברי זגוגיות וחוטי חשמל קרועים.
בעת שהייה ברכב:
אם הרעידה מתרחשת כשאתם בנסיעה  -עצרו מיד וחכו בתוך הרכב עד שהרעידה תיפסק  -המכונית מגנה
עליכם .הימנעו מעצירה מתחת לגשר ,על מחלף ,בקרבת מבנים או תחת מדרון תלול  -מחשש לקריסתם.
התרחקו ברכב או ברגל.
התנהגות נכונה לאחר רעידת אדמה
אין להדליק אש או מתג חשמל מכל סוג )כולל שימוש בטלפון סלולארי( מחשש לפיצוץ עקב דליפת גז.
יש לצאת מהמבנה ולשהות בשטח פתוח הרחק מבניינים .אין להיכנס למבנים שניזוקו .
האזינו לרדיו )למשל לרדיו שבמכונית( לקבלת מידע והנחיות.
לכודים תחת הריסות:
אם בסביבה הקרובה אליכם יש בני אדם הלכודים תחת הריסות ,השתמשו תוך שיקול דעת ,באמצעים ביתיים להרמת
חפצים כבדים כמו מגבה של מכונית או מוט ברזל .הגישו עזרה ראשונה במידת האפשר.
באם הנכם לכודים מתחת להריסות נסו לחלץ את עצמכם .כסו את דרכי הנשימה בבגד להגנה מפני אבק והימנעו
מלהתיש עצמכם בצעקות .הקישו על צנרת או קירות בכדי לאפשר למחלצים לאתר את מיקומכם .אין להדליק אש!
רעידות משנה :היו מוכנים לרעידות נוספות ) – (Aftershocksרעידות אלו מופיעות דקות ,ימים או חודשים אחרי
הרעידה ועלולות למוטט מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה.

