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 לתוך תחומי הישוב ועד יצאתם. םמעסיק להכנסת עובדים פלסטינאי ותהתחייב             

 

 תאריך ________________ פרטי המעסיק ________________ כתובת_____________ נייד_____________

 בבית__________________ מספר עובדים __________________ ענף __________טלפון 

 .םחובה מילוי פרטי העובדים הפלסטינאי

שם פרטי  מס תעודת זהות מס
 ומשפחה 

 נייד  כתובת 
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 .להכיר ולוודא חובת המעסיק

 אישורי עבודה להר אדר בתוקף המצאות .1

 )חיסון שלישי( בתוקף.תו ירוק אישור .2

 .16:00עד  15:30אתם בין השעות ייצ 7:00עד  6:30.כניסת עובדים דרך שער בידו בימי א עד ה ,3

  15:00עד  14:30אה שניה בין השעותייצ 11:15עד  11:00אה אחת בין ייצ :את עובדיםיבימי ו יצ   

 אתם באותם שעות של שער בידו ייצ 8:00עד  7:15בין השעות  השער הראשי  עובדים דרךכניסת .4

 חריגים איחורים באישור רבש"צ. )לשים לב לשעון קיץ חורף (   

 ירידה לבידו בלבד, .מסלול איסוף העובדים הוא משדרות הראל 5

 הוב.לאסוף את העובד עלך לוודאות שהעובד מוכן ליד השער הצ ה.לפני היריד6

 בעמדה למעלה. ב.אין לעבור או לעקוף בלי אישור של המאבטח הניצ7

 .אין לחסום את הנתיב הנגדי העולה מכיוון שער בידו.8

 ,עבודתם, סיום עבודתם והחזרתם לשער.האוסף אותם מהשער ועד הגעתם לאתר  המעסיק.העובדים יהיו באחריות 9

                 לבד  18נערות מתחת לגיל /לא להשאיר עובדים עם נערים , דגש  ומעלה .) שנים18 שגילו.אין להשאיר עובדים ללא השגחה של אדם 10

 בבית(      

 .חובה לדווח לביטחון על כל אירוע חריג המתרחש באתר.11

  יק המועבר המעס.אין מעבר של עובדים מבית לבית ללא תיאום עם הרבש"צ. )בדגש לאחר האשור מעבר חובה על המעסיק לתדרך את 12

 ו העובד בהנחיות של מחלקת הביטחון ()העברת מקל ( יאל    

 במידה ומתפתח אירוע ביטחוני בישוב לבדוק לאן להביא את העובד. 106.חובה עלך לצור קשר עם הביטחון למספר 13

 אין לשתף את העובד על האירוע המתרחש בישוב כדי לא לצורר חיכוכים מיותרים בין העובד למעסיק 

 תיאום עם הרבש"צ., זאת בבוואטסאפ.חובה על המעסיק להצטרף לקבוצת המעסיקים 14
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העובדים לא מתכננים דברים, לעקוב  ולראות שאין עובדים שהסתובבות של עובדים מחוץ לאתר ,לעקוב  ע.למנו ח.תפקידו של המשגי15

 ו,יעם הרבש"ץ ,תדרוך המעסיק שהעובדים עוברים אל מהישוב בזמן שנקבע, מעבר מבית לבית בתיאום ת,יציאו םעם סימנים  מחשידי

 

 שם את הדברים ע"פ ההנחיות של מחלקת הביטחון ייאני מאשר שקראתי והבנתי וחובה עלי ל

 _______________________  ת__________________     תאריך ההתחייבו-חתימת המעסיק 

 

 

 

 

 ון הר אדר מחלקת ביטח                                     
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