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 קביעת רמת אבטחה מומלצת למשלחות היוצאת לחו"ל –הנחיות קב"ט 

 :השיטה .1
בלבד, לאחר בדיקת פרטי המשלחת, המלצה לרמת האבטחה תיקבע על פי החלטת קב"ט החברה  .1.1

הייעודי לכך, ניתוח המידע על המשלחת, הבקשה על בסיס המידע שימסור הגוף המשגר בטופס 

 היעדים והמודיעין וביצוע "הערכת מצב" לקביעת רמת האבטחה והיקפה.

 

יבדקו על ידי  , ותוכנית האירועים היעדים , לוחות זמניםובכללם  הפרטים המופיעים בטופס הבקשה, .1.2

לשינוי מקומות הלינה, הטיסות והביקור   המלצהבעקבות הבדיקה תיתכן הקב"ט או גורמים מטעמו.  

להגיש את טופס הבקשה בהקדם ועם מירב  באתרים מסוימים מסיבות ביטחוניות. לפיכך מומלץ 

 הפרטים האפשריים. 

 

, לקבל תדרוך להתנהגות ביטחונית מונעת  שתומלץ להעל כל משלחת, ללא קשר לרמת האבטחה  .1.3

 עם הארץ בכל זמן וצורך. באמצעי תקשורת אשר יאפשר לה לתקשר ולהצטייד 

 

 רמות האבטחה המומלצות: .2

 

הצטיידות באמצעי תקשורת מתאימים תדרוך ביטחוני, קבלת קובץ הנחיות פרטני,  רמה בסיסית: .2.1

אבטחת המשלחת מתבססת על כוחות הביטחון הרשמיים   .ליעד ושמירה על קשר עם קב"ט החברה

 הישראלית ביעד. המקומיים והסתמכות על הנציגות 

 

קבלת קובץ הנחיות פרטני, תדרוך ביטחוני, הצטיידות באמצעי תקשורת מתאימים  רמה בינונית: .2.2

אבטחת המשלחת מתבססת על כוחות הביטחון הרשמיים   .ליעד ושמירה על קשר עם קב"ט החברה

ו/או נוכחות  , בשילוב אבטחה מקומית צמודה סתמכות על הנציגות הישראלית ביעדהמקומיים וה

 אבטחה במלון בלילה. 

  

קבלת קובץ הנחיות פרטני, תדרוך ביטחוני, הצטיידות באמצעי תקשורת מתאימים  רמה גבוהה: .2.3

. אבטחת המשלחת מתבססת על כוחות הביטחון הרשמיים  ליעד ושמירה על קשר עם קב"ט החברה

נוכחות   גםצמודה ו ישראליתה המקומיים והסתמכות על הנציגות הישראלית ביעד, בשילוב אבטח

 במלון בלילה.מקומית או ישראלית,  ,אבטחה

  

 כללי: .3

 
ימים לפני הנסיעה, על מנת    10קובץ ההנחיות והמלצות לרמת האבטחה תימסרנה לגוף המשגר כ  .3.1

 שרמת האבטחה וקובץ ההנחיות יהיו עדכניים, רלוונטיים ותואמים את הערכת המצב.

 

האבטחה יומלץ לשגר מאבטחים ישראלים טרם נסיעת המשלחת, על מנת  ישנה אפשרות כי ברמת  .3.2

שיבוצעו פעולות אבטחה מקדימות למשלחת ו/או פעולות אבטחה מקדימות בכל יעד שאיליו תגיע  

 ך שהייתה. המשלחת במהל

 

הגוף המשגר אשר יחליט לקבל את המלצות האבטחה ויבקש להצמיד אבטחה ישראלית ו/או   .3.3

 וצאות הנלוות לכך, בהתאם להסכם ההתקשרות מול ספק האבטחה. מקומית יישא בכל הה
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