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 לכבוד
 מקומיותהרשויות הראשי 

 
 שלום רב,

 
 העסקת מאבטחי מוסדות חינוך בחודשי הקיץהנדון : 

 
אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי בשבוע האחרון גובשו הסכמות בין מרכז השלטון 
המקומי לבין משרד האוצר והמשרד לבט"פ בכל הקשור להעסקת מאבטחי מוסדות 

 חינוך בחודשי הקיץ ההסכם עתיד להיחתם בימים הקרובים. 
 

חודשים בשנה של  12העסקה רציפה במשך ל הסכמות אלו מבוססות על ההסכמה
 מאבטחי מוסדות החינוך כאמור. 

 
 להלן עיקרי ההבנות בין הצדדים : 

כל המאבטחים המועסקים במערך אבטחת מוסדות החינוך ברשויות  .1
חודשים בשנה, כאשר היקף המשרה והשכר הנגזר  12המקומיות, יועסקו למשך 

בה השכר הממוצע בעשרת החודשים שקדמו יעמוד על גוחודשי הקיץ בממנה 
 לחודשי הקיץ.

המאבטחים יועסקו בחודשי הקיץ בכול משימות אבטחה אשר תמצא  הרשות  .2
 המקומית לנכון להציבם . 

על הרשויות המקומיות לדאוג כי במסגרת חוזי ההתקשרות עם קבלני האבטחה,  .3
בלן יוגדל היקף ההתקשרות בהתאם ויוספו ההוראות המחייבות את הק

)הנושא מתואם עם  חודשים כאמור 12ת המאבטחים למשך להעסיק א
 משכ"ל(.ה

בהתאם לסיכום שהתקבל בין משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, יעביר  .4
בכל שנה לצורך לטובת ההעסקה ₪ ליון ימ 60המשרד לבטחון פנים סך של 

 החודשים בשנה.  12הרציפה של 

 31-מהשנה יעביר המשרד לבטחון פנים את התקציב כאמור עד ולא יאוחר  .5
לאוגוסט ואילו החל משנת הלימודים הבאה יועבר התקציב המיועד לחודשי 
הקיץ באופן רציף על פני עשרה חודשי הלימודים בשנה, כאשר התקצוב של 
המשרד לבטחון פנים לשעת אבטחה יוגדל ויכלול את השתתפות המשרד במימון 

הרשות  שני חודשי האבטחה הנוספים.  סכומים אלו אמורים להיצבר בקופת
 המקומית ולשמש למימון העסקת המאבטחים בחודשי הקיץ.



 

 

 

 

מתכונת תשלומי המקדמות שסוכמה בין משטרת ישראל למרכז השלטון  .6
 המקומי תעמוד בעינה גם לעניין סיכום זה .

חשוב לציין כי הרשויות תידרשנה לבצע בקרה בגין ביצוע האמור באמצעות  .7
מת היחידה לאכיפת זכויות עובדי קבלן מנגנוני בקרת זכויות עובדי קבלן )כדוג

 של משכ"ל או כל מנגנון בקרה אחר המופעל על ידי הרשות המקומית(.
 

בהתאם לנאמר לעיל ובהמשך למסמך ההסכמות  אשר ייחתם בימים הקרובים בין 
משרד האוצר , מרכז השלטון המקומי , משרד לבט"פ ומרכז המועצות האזוריות 

 שם הסדר חשוב זה .הנכם מתבקשים להתחיל וליי
  

 
 

 בברכה, 
 

 ביבס חיים                                                                                                     
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות                   

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי                         
 
 

 העתק: 
 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי  -מר שלמה דולברג
 מנהל כללי, מרכז המועצות האזוריות -מר ישראל נדיבי
 החברה למשק וכלכלה ,מנכ"ל -מר אביקם בלר 

  סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
 ראש מינהל בטחון, שע"ח ותפקידים מיוחדים, מש"מ -מר יוחאי וג'ימה

 יועמ"ש, החברה למשק וכלכלה -מר אלי לוי
 מרכז השלטון המקומי ,יועמ"ש -אריה -עו"ד נועה בן

 יו"ר איגוד הקב"טים -מר חיים נוגלבלט
 
 


