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 הליך קבת אישור משטרת ישראל

 לצורך קבלת אישור ממשטרת ישראל, יש להגיש בקשה באמצעות הבגיר או המעסיק, כמפורט להלן:

 בתחנת המשטרה הגשת בקשה על ידי בגיר -טפסים נדרשים   .1

  .על ידי הבגירערוכה וחתומה   -( 'ברצ"ב כנספח  – 1טופס ) "בקשת בגיר לקבל אישור המשטרה" .א

, לצרף  את 1בטופס  2, על מיופה הכוח למלא את פרטיו בסעיף מוגשת ע"י מיופה כוח באם הבקשה

  .צילום תעודת הזהות של מייפה הכוח

)שכן המעסיק או מנהל המוסד. ערוכה וחתומה ע"י  – '(גרצ"ב כנספח  – 2טופס ) "תעודת מוסד .ב

 .(והעומד בראשו המעסיקהות המוסד/התעודה מעידה על ז

 

 /עובדים ומטה(מועמדים 05 -מתייחס ל) מוסד/הגשת בקשה על ידי מעסיק -טפסים נדרשים  .2

 – 4/3 יםטפס)"  "בקשת מעסיק שהינו/אינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרתי .א

 ./מנהל המוסדמעסיקערוכה וחתומה ע"י ה  -'( ה'/דרצ"ב כנספחים 

 . 4/3את פרטיו בסעיף ד' בטפסים  , על מגיש הבקשה למלאבאם הבקשה מוגשת ע"י מיופה כוח

ירים גבבחתימת הבגיר, לגבי כל אחד מה –( 'ורצ"ב כנספח  – 5 טופס)"ייפוי כוח למעסיק או למוסד"  .ב

 יםהמועמדשל כל אחד מן הבגירים  תעודת הזהותצילום כן יש לצרף את  .אליהם מתייחסת הבקשה

 להעסקה. 

 

 ומעלהמועמדים / עובדים  01ורי משטרה עבור הגשת בקשה מרוכזת ע"י מעסיק המבקש לקבל איש .3

 דלעיל. 2כלל הטפסים המפורטים בסעיף  .א

  .('אנספח )רצ"ב כ נספח א' - "הצהרת המעביד .ב

, במהלכה יוכל המעסיק לשלוח רשימות נוספות ללא לשנהתוקפה של התחייבות זאת הינה *הערה: 

 לתחנת המשטרה. פיסית צורך בהגעה

הטפסים בתחנת המשטרה ע"י השוטר את להחתים על המעסיק , במעמד הגשת הבקשה לראשונה .ג

 המוסמך. 

 מיופה כוחו, לחוליית שירות לציבור/  על ידי המעסיק דרך תחנת המשטרה או ע"י נשלחיםטפסי הבקשה  

המטה הארצי / חטיבת החקירות / מדור מידע  פלילי רח'  -במדור מידע פלילי, בכתובת: משטרת ישראל 

 רושלים. י 1חיים בר לב 

רשימת השמות של במהלך המשך הטיפול בבקשה וכן בבקשות עתידיות אשר יוגשו ע"י אותו מעסיק,  .ד

על  EXCELבקובץ וערוכה   MEIDAP@POLICE.GOV.ILבדוא"ל ע"י המעסיק המועמדים תוגש 

 המפורטות בנספח ז' הרצ"ב.פי הגדרות 

 לחולית שירות לציבור. ת רשימת השמות ניתן להגיש רק לאחר הגעת הטפסים א*הערה: 

ה' בין  -א'  בימים 22-5329799/5לבירור פרטים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בטלפון  .ה

 MEIDAP@POLICE.GOV.ILו/או בכתובת המייל :  15:22-14:22השעות 

רתו בחוק, וככזה חלה עליו וא נכנס בגדר "מוסד" כהגדהאם הלבדוק המעסיק, טרם פנייתו, אחראי הערה: 
 להעסקת המועמד / העובד. באשר העסקה  הגיש בקשה לקבלת אישורחובה ל

mailto:MEIDAP@POLICE.GOV.IL
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 - 'בנספח  -

 

 1טופס 
 (2)ב()-( ו1)א()2תקנה 

 

 בקשת בגיר לקבל אישור משטרה

 

 

 החוק(.- )להלן 2221 -לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א
 
 תום מטהאני הח. 1

 

 
 2להעסקתי במוסד המצוין בטופס  מבקש כי יינתן לי אישור משטרה לכך שאין מניעה לפי החוק

 המצורף.
 

 אני מייפה את כוחו של  .2

 
 

 זו בשמי. להגיש בקשה
 

 מצ"ב :
 2טופס  -תעודת מוסד .1
 1צילום תעודת זהות של הבגיר .2

                                                 
1
 גיר.אם מגיש הבקשה איננו הב 

___________________ ___________________ ___________________ 

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי
 

___________________ 
___________________ ___________________ 

 מיקוד המען תאריך לידה

___________________ ___________________ ___________________ 

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי

___________________ ___________________ 

 חתימה תאריך
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 - 'גנספח  -

 2טופס 
 ((1)א()2)תקנה 

 תעודת מוסד
 

 החוק(-)להלן  2221 -לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א
 

 __________________ 2שם המוסד ________________ סוג המוסד
 

 ____________ 3מספר רישום
 

 ______________ מיקוד _________ טלפון ________מען המוסד ________
 

  אני הח"מ

 
 4מנהל המוסד

 

 :עבודה באחראי על קבלת אדם ל
 

  

 מאשר כי תעודה זאת ניתנה על ידי בעניין העסקתו במוסד של:
 

 
 האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק. אני מצהיר כי המוסד

 

                                                 
2

 נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה להלן:  
 -"מוסד" 

פורט, מכוני כושר ומועדוני ( בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וס1)  
גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר  ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים,

י חולים לילדים, מחלקות בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימייה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובת
 י חולים;ילדים בבת

 מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית:  ( )א(2)
 ; 3 1995-(   מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה1)
 (   מעון יום או מרכז טיפולי; 2)
 (   מרכז עבודה שיקומי; 4)
 כאמור; (   מועדון שמטרתו מתן שירות לקבוצה של בני אדם 3)

 (, המפורטים להלן, למתן שירותים לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית: 1)ב(   עסק, כמשמעותו בפסקה )
 (   מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור; 1)
 (   מסיע, בין השאר, קבוצה של בני אדם כאמור; 2)

 חוק טיפול בחולי נפש(;  -)בחוק זה  5 1991-תשנ"א( )א( בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, ה4)
 )ב( מרפאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפש.

טיפול בהם ,השגחה עליהם ( גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות , הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית  או התפתחותית, 3)
 ים משפטיים.או ליווי שלהם בהליכ

3
 אם התאגיד רשום על פי חוק. 
4
 נא מלא את האפשרות המתאימה מבין ארבע האפשרויות: מנהל מוסד או מנהל תאגיד או אחראי במשרד ממשלתי או אחראי ברשות מקומית. 

___________________ ___________________ ___________________ 

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי

 ___________________ / מנהל התאגיד ___________________

 שם התאגיד  שם המוסד

___________________ / ___________________ 

 שם הרשות המקומית  שם המשרד הממשלתי

___________________ ___________________ ___________________ 

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי

___________________ __________________________ 

 חתימת מנהל המוסד / התאגיד תאריך
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  – 'דנספח  - 
 3ו 4איחוד טפסים  

  2לפי תקנה 

 בקשת מעסיק שהינו / אינו משרד ממשלתי או רשות מקומית

 
 החוק(. –)להלן  2221 -מים, התשס"א לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוי

 אני הח"מ

 אחראי על קבלת אדם לעבודה במוסד ב 

 

 
 
 1/ תאגיד  ש מנהל מוסדמשמ  או
 
 

 
 א. אבקש לקבל אישור המשטרה לכך שאין מניעה  להעסיק במוסד  _______________

 

o 4את 

 לחילופין
o  443רצ"ב רשימה בטבלה בדף " המשך טפסים " 
o רצ"ב רשימה על  גבי מדיה מגנטית 

 הוא מוסד כהגדרתו בחוק. ב. אני מצהיר כי המוסד האמור
 ג. מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים.

 . אני מייפה את כוחו של3ד

 
 להגיש בקשה זו בשמי.

 

                                                 
1
 נא הקף בעיגול את האפשרות המתאימה. 
  -נא ציין את סוג המוסד מתוך הרשימה שלהלן: "מוסד"    2

מכוני כושר ומועדוני ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, ( בית 1)
בוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת ק

חולים לילדים, מחלקות  בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי
 ילדים בבתי חולים;

 ת שכלית או התפתחותית: מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלו ( )א(2)
 ; 3 1995-(   מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה1)
 (   מעון יום או מרכז טיפולי; 2)
 (   מרכז עבודה שיקומי; 4)
 (   מועדון שמטרתו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור; 3)

 לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית: (, המפורטים להלן, למתן שירותים 1)ב(   עסק, כמשמעותו בפסקה )
 (   מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור; 1)
 (   מסיע, בין השאר, קבוצה של בני אדם כאמור; 2)

 חוק טיפול בחולי נפש(;  -)בחוק זה  5 1991-( )א( בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א4)
 וק טיפול בחולי נפש.)ב( מרפאה כהגדרתה בח

יפול בהם ,השגחה עליהם או ( גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות , הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים או לבני אד עם מוגבלות שכלית  או התפתחותית, ט3) 
 ליווי שלהם בהליכים משפטיים.

  ם הנדרשים ברשימה המצורפת.במקרה בו מתייחסת הבקשה למספר בגירים יש לציין את הפרטי 3
 יש למלא אם מגיש הבקשה איננו מנהל המוסד או התאגיד. 4

___________________ ___________________ ___________________ 

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי

___________________ / ___________________ 

 שם הרשות המקומית  שם המשרד הממשלתי

___________________ / ___________________ 

 ___________________ ___________________ ___________________ 2סוג המוסד  מוסד / תאגידשם 

 טלפון מיקוד מען המוסד

___________________ ___________________ ___________________ 

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי
___________________ ___________________ 

 מען תאריך לידה

___________________ ___________________ ___________________ 

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי

___________________ __________________________ 

 חתימת מנהל המוסד / התאגיד תאריך
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 – 'הנספח  -
 (443)המשך טפסים  

 רשימה מרוכזת -בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה
 הבקשה תוגש על גבי מדיה מגנטית במטא"ר(-בגירים 05) מעל 

 

 

 מען תאריך לידה שם משפחה שם פרטי מספר זהות מס'

1 
     

2 
     

4 
     

3 
     

5 
     

9 
     

7 
     

5 
     

9 
     

12 
     

11 
     

12 
     

 

 

___________________ ___________________ __________ ________________ 

 טלפון מיקוד מען התאגידשם המוסד / 

___________________ __________________________ 

 חתימת מנהל המוסד / התאגיד תאריך
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 – ונספח  -
 5טופס 

 ((2)א() 2)תקנה 

 
 כוח למעסיק או למוסד-ייפוי

 
 . 2221 –לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסיימים, התשס"א 

 
 _________________ בעל תעודת זהות אני החתום מטה ______________________

 
 ___________________________________________________________ המתגורר ב

 
 מיפה כוחו/ה של

 שהוא/היא:
 1מנהל המוסד/ התאגיד .1
 / האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי _____________________ .2

 ברשות מקומית ____________________  )מחק את המיותר(.
 

לקבל בשמי ובמקומי את אישור המשטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של או מי מטעמו, לבקש ו
 2, לצורך העסקתי במוסד2221 -עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 

 

 

 

 אני מצרף לייפוי כוח זה צילום של תעודת הזהות שלי. 

 ניתן היום

 

                                                 
1
 נא סמן את האפשרות המתאימה. 
2
אם שם המוסד אינו ידוע בעת הגשת הבקשה, יש 

 
 למלא שם המעסיק בלבד.

___________________ ___________________ 

 שם משפחה שם פרטי

___________________ / ___________________ 

 שם המעסיק  המוסדשם 

___________________ __________________________ 

 הבגירחתימת  תאריך
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 – 'אנספח  -
 נספח א'

 
 התחייבות מעסיק שהינו / אינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לשמירת נספחים

 

  4אני הח"מ

 

 .1. מנהל המוסד/התאגיד1

 . האחראי על קבלת אדם לעבודה במשרד ממשלתי ___________________ /2  

 ברשות מקומית _____________________ )מחק את המיותר(.  

 

( וצילום תעודת זהות בהתאם 5מצהיר בזאת כי קיבלתי מהבגירים שפרטיהם צוינו בבקשתי ,ייפוי כוח )טופס 

 , לצורך העסקתם במוסד.2221-ה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"אלחוק למניעת העסק

 

כמו כן, אני מתחייב לשמור ברשותי טופס זה וכן את ייפוי הכוח וצילומי תעודות הזהות הנ"ל במשך שנתיים מיום 

 הגשת הבקשה.

  
 

                                                 
4
 למילוי על ידי המעסיק. 

___________________ ___________________ ___________________ 

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי

___________________ __________________________ 

 חתימת מנהל המוסד / התאגיד תאריך
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 – נספח ז' -
 מבנה הקובץ:

 למשלוח במדיה מגנטית EXCEL -מבנה זה תקף גם לגבי קובץ ה

 

סדר 
עמודות 
 )נתונים(

 סוג נתון שם
מספר 
תווים 
 מרבי

חובה/ 
לא 
 חובה

 דוגמה הערות

 9 מספר מספר רישום 1
לא 
 חובה

מספר לפי מרשם 
  החברות.

 חובה למעסיק ציבורי.
552142353 

 52 מלל שם מעסיק ציבורי 2
לא 
 חובה

חובה לרשות מקומית, 
 משרד ממשלתי.

 

  חובה 152 מלל שם מוסד 4
התנועה 

המסורתית 
 נועם

 חובה 1 מספר קוד סוג מעסיק 3
 קוד לפי רשימה
 "סוג מעסיק"

2 

 חובה 2 מספר קוד סוג מוסד 5
 קוד לפי רשימה

 "סוג מוסד"
12 

 החוב 3 מספר סמל יישוב 9
סמל לפי רשימת ישובים 

 של משרד הפנים
4222 

 3 מספר סמל רחוב 7
לא 
 חובה

סמל לפי רשימת ישובים 
 של משרד הפנים

125 

 3 מספר מספר בית 5
לא 
 חובה

 13 

 חובה 12 מספר מספר טלפון 9
 כולל קידומת

 ואפס בקידומת
229357957 

 חובה 9 מספר ת.ז. מעסיק 12
 מספר כולל

 ספרת ביקורת
111594 

 משה  חובה 52 מלל שם פרטי מעסיק 11

12 
שם משפחה 

 מעסיק
 לוי  חובה 52 מלל

 חובה 9 מספר ת.ז. מועמד 14
 מספר כולל

 ספרת ביקורת
422124342 

13 
שם משפחה 

 מועמד
 כהן  חובה 52 מלל

 לירון  חובה 52 מלל שם פרטי מועמד 15

 DD/MM/YYYY 22/12/1997 חובה 12 תאריך ת. לידה מועמד 19

 1 קוד לפי רשימה "מין" חובה 1 מספר קוד מין מועמד 17

 

 פרוט טבלאות קודים:

 
 :סוג מעסיק (1

 רשות מקומית 1

 מוסד 2

 משרד ממשלתי 3

 תאגיד 4

 :סוג מוסד (2

 בית ספר שלומדים בו קטינים 1

 מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים 2

 מעונות לקטינים  3

 מעונות יום ומשפחתונים לקטינים 4

 מרכזי תרבות נוער וספורט   5
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 מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים  6

 גן ילדים 7

 גן חיות 8

 גן שעשועים   9

 תנועת נוער  10

 עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קטינים  11

 עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים   12

 יכת שחיה הפתוחה גם לקטינים בר 13

 קייטנה 14

 פנימייה או מועדון שבהם שוהים  קטינים 15

 מרפאות   ובתי חולים לילדים  16

 מחלקות ילדים בבתי חולים  17

 מעון שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע 18

 ם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישעמעון יום או מרכז טיפולי שבו נמצאים בני אדם ע 19

 מרכז עבודה שיקומי שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע 20

 מועדון שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע 21

 ל בני אדם עם מוגבלות שכלית/ התפתחותית או חסרי ישעעסק שבין עיסוקיו, נותן שירותי נופש לקבוצה ש 22

 עסק, שבין עיסוקיו, נותן שירותי הסעה לבני אדם עם מוגבלות שכלית/ התפתחותית או חסרי ישע 23

 בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש 24

 ת/התפתחותית או חסרי ישעגוף שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלי 26

 גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי הדרכה לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע 27

 גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי הוראה לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע 28

 לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישעגוף שבין עיסוקיו מתן שירותי בידור  29

 גוף שבין עיסוקיו מתן שירותי אבחון לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע 30

 גוף שבין עיסוקיו מתן טיפול לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע 31

 ין עיסוקיו השגחה על קטינים או בני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישעגוף שב 32

 גוף שבין עיסוקיו מתן ליווי בהליכים משפטיים לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית/התפתחותית או חסרי ישע 33

 תית או חסרי ישעעסק שבין עיסוקיו, נותן שירותי אבטחה לבני אדם עם מוגבלות שכלית/ התפתחו 34

 מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש הנותנת שירותי שיקום, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה 35

 מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול בנכי נפש 36

 בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים כהגדרתו בחוק 37
 

 :מין (3

 זכר 1

 נקבה 2

 


