אגף הביטחון

חברי משלחת יקרים ,
למען הנאתכם וביטחונכם אנו ממליצים כי תנהגו על פי הכללים הבאים:
התנהגות כללית:
 היו ערניים לתופעות חריגות (התנהגות חריגה ,חפצים חשודים ,זרים המתעניינים בכם).
 לא רצוי להבליט את זהותכם הישראלית (בלבוש ,בציוד ,בהתנהגות) כשאין הדבר הכרחי.
 אל תענו לפיתויים (כספים ,עסקים ,בילויים) שיוצעו לכם בנסיבות בלתי צפויות.
 שאו את דרכונכם תמיד אתכם (אל תפקידוהו בשום מקום ,גם לא בדלפק הקבלה במלון).
 רצוי להצטייד בטרם יציאה מהארץ במספר הטלפון של נציגות ישראל בארץ היעד (אפשר להשיג מספרי
טלפון אלו גם בחו"ל מתוך ספר הטלפונים ,בדלפק הקבלה במלון ,או באתר האינטרנט של משרד החוץ).
 אל תנדבו מידע בלתי הכרחי על תוכנותיכם/תחרויות ואל תאפשרו לאיש "למשוך אתכם בלשון".
 הימנעו מוויכוחים פוליטיים עם זרים והתרחקו מהפגנות.
 הימנעו ככל האפשר מלהימצא בריכוז גדול של ישראלים (בשדה התעופה ,באתרי תיירות).

התנהגות למניעת איומי חטיפה:
 לדחות הצעות מפתות (מתנות ,בילוי) בלתי צפויות.
 לדחות הזמנות לפגישות עסקיות בלתי צפויות ו/או חשודות ,מגורמים בלתי מוכרים ,או במקומות
נידחים/מבודדים ,בעיקר בשעות החשיכה.
 להקפיד להופיע עם בן לוויה אמין לפגישות בלתי מתוכנות.
 לדאוג שתהיה בידי קרוב/חבר בישראל תכנית הנסיעה והפגישות ,ולקיים מעת לעת קשר עם מקורבים
בישראל.

התנהגות בעת שהות במלון:
 בעת שהותכם בחדר ,ביום ובלילה ,הקפידו לנעול את הדלת.
 אל תתירו לאיש בלתי מזוהה להיכנס לחדרכם (רצוי להימנע משימוש בשירות חדרים).
 בשובכם למלון לאחר שהייה מחוצה לו ,בדקו אם מישהו טיפל בחפציכם ובעיקר במזוודותיכם.
 אל תקבלו ואל תפתחו חבילות או מתנות בלתי מזוהות שנשלחות אליכם למלון.
 הימנעו מלינה במקומות מפוקפקים (גם אם הם זולים יותר).
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התנהגות מומלצת ברחוב ובנסיעה:
 אל תעלו למונית או לכלי רכב אחר העוצרים לכם מיוזמתם (עדיף להזמין מונית בטלפון).
 בנסיעה ברכבת רצוי לשבת בתאים מאוכלסים.
 אם ברשותכם רכב פרטי הקפידו לנעול אותו היטב בעת שהוא חונה ביום ובלילה.
 הימנעו מלשוטט בקבוצה קטנה במקומות מבודדים/מפוקפקים ברכב או ברגל.
 בעת קניות ודאו שקיבלתם רק מה שקניתם.
 בעת שהות ממושכת במקום אחד הקפידו לשנות את שיגרת תנועותיכם וביקוריכם.

התנהגות מומלצת בטיסה:
 הימנעו מטיסה במטוסי מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל.
 אם במהלך טיסה נקלעתם למצב מצוקה בגין היותכם ישראלים ,דרשו מקברניט המטוס שייקח אתכם
תחת חסותו ,והפקידו בידיו את דרכונכם.
 הקפידו מאד על בטחון מזוודותיכם לקראת עליה למטוס (בעת אריזה בדקו היטב את כל תכולת
המזוודות ,אל תכניסו אליהן דבר שתכולתו איננה ידועה לכם בוודאות ,נעלו אותן היטב ואל תשאירו
אותן ללא השגחתכם עד מסירתן בשדה התעופה).

אנו מאחלים לכם נסיעה מהנה ובטוחה ושיבה הביתה בשלום.

להבהרות נוספות ניתן לפנות :
למטה ללוחמה בטרור ,טלפון28 - 453/250/8/5 :
אגף הביטחון במשרד התרבות והספורט 20-4511120/8 :
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