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 2018בדצמבר  31
 כ"ג בטבת תשע"ט

 2000-1023-2018-0020423מס' סימוכין: 
 

 לכבוד
 

 מנהלות גני הילדים
 )הפצה והנחייה באמצעות המפקחות על הגנים(

 

 2019במרץ  12 -ה' אדר ב' תשע"ט  -היערכות לתרגיל רעידת אדמה ארצי בגני הילדים הנדון: 

 

 משרד החינוך ופיקוד העורף מקיימים מדי שנה תרגיל התגוננות בכל מוסדות החינוך וגני הילדים בארץ. .1

בזמן שהילדים  רעידת אדמהבמתווה של  2019במרץ  12השנה יערך התרגיל ביום שלישי, ה' אדר ב' תשע"ט,  .2

 .בתוך מבנה הגןימצאו 

 בהיערכות גני הילדים למצבי החירום השונים.קיומו של התרגיל הוא נקודת שיא  .3

 השתתפותכן בכנס הכנה לתרגיל הינה חובה והכרחית .4

מתבקשות להשתתף בכנס ההכנה הרשותי לתרגיל, שייקבע על ידי קב"ט המוס"ח  מנהלות הגנים .א

 )כפי שהונחיתן בפתיחת שנה''ל(.בתיאום עם אגף החינוך ומחלקת הגנים הרשותית 

בהשתתפות הכנה לתרגיל יהיה במסגרת אחד מכנסי החובה השנתיים הרשותיים של מנהלות הגן  .ב

 .הרשותיתואגף החינוך / מחלקת הגנים  המפקחות על הגנים

על פי קביעת קב"ט המוס"ח  כנס משליםנהלות גן שנעדרו מכנס ההכנה ישתתפו במ - כנס משלים .ג

 .הרשותיתומחלקת הגנים 

 יל בגני הילדיםלוח הזמנים ליום התרג .5

10:00         אות אזעקה מקומי לתחילת התרגיל    

 הגננת תכריז לילדים: ילדים ימצאו בתוך מבנה הגן

 "רעידת אדמה, יש לצאת מהגן החוצה."

10:01-10:00     יציאה לשטח הפתוח         )לתרגיל רק בתחום בחצר הגן( 

10:05-10:01      בטוח, ובדיקת נוכחותהכי  -שהייה בשטח הפתוח 

11:00-10:05     ביצוע תוכנית "הפגה פדגוגית" בחצר הגן 

11:00      מתן אות לסיום התרגיל, בדיקת נוכחות 

 חזרה לפעילות שגרתית    
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 פעולות ההכנה בגני ילדים לקראת התרגיל על ידי מנהלת הגן .6

 (.2016)ב( מנובמבר 3עז/ -פרק החירום )קיים חוזר חדש  להכיר את חוזר המנכ"ל  .א

 / למצבי חירום היערכות לשעת חירום -גן הילדים  קישור:

 לפני מועד התרגיל הארצי: כחודשלהסביר לילדים את מהות התרגיל, ואופן ביצועו בשלבים  .ב

 בהכנת הילדים לתרגיל חשוב שמנהלת הגן תתייחס לרגישותם של ילדים על פי היכרותה

 איתם, ותרגיע מבעוד מועד. ההכנה תדגיש שזהו תרגיל, ומנהלת הגן תוודא שהילדים הבינו 

 ושאין כל סכנה.שלא מתרחש אירוע 

 ומתן מענה מותאם ומונגש לתלמידים לבצע תרגיל מקדים תוך הקפדה על בטיחות הילדים,  .ג

 .עם צרכים מיוחדים הלומדים בגן

 ביצוע התרגיל עד שבוע לפני מועד התרגיל הארצי.  

 )במקומות שזה מתאפשר, רצוי שקב"ט המוס"ח יהיה נוכח, ויחנוך את מנהלת הגן(. 

 וד מועד לפעילות הפגה לאחר התרגול והיציאה החוצה.יש להיערך מבע .ד

 לינק לאתר אגף החינוך קדם יסודי:  מומלץ להיערך ולהכין ארגז לשעת חירום  

cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BetichutBitachonUshatHerum/ShaatCherum/argazGanenet.htmhttp:// 

 וההנחיות שנשלחו אליכן בפתיחת שנה''ל( 16)בהתאם לחוזר המנכ''ל עמ'   יש לעדכן את תיק הביטחון הכולל: .ה

הנחיות למפקחות 
pdf.על הגנים - פתיחת שנה''ל תשע''ט 

 פרטי הגן. (1

 טלפונים של גורמי החירום ברשות.רשימת  (2

 רשימת הילדים כולל מספרי טלפונים של ההורים. (3

 רשימת הורים מתנדבים מתגברים. (4

 עזרה ראשונה + כיבוי.      מיקום ודו"ח תקינות ציוד החירום (5

 דגשים לתרגיל .7

 .10:00צאו בתוך מבנה הגן בתחילת התרגיל, בשעה מיש לוודא כי הילדים יי .א

כל מנהלת גן והסייעת תתרגלנה הוצאת הילדים מהר ככל האפשר ובזהירות מירבית אל מחוץ למבנה,  .ב

 לשטח הפתוח.

 דקות, יש להישאר בשטח הפתוח, ולבצע בדיקת נוכחות ופעילות הפגה. 10לאחר  .ג

 יש להיערך מבעוד מועד לפעילות הפגה בשטח הפתוח )משחקים עם הילדים וכדומה(. .ד

 תפותן של כל המנהלות והסייעות המחליפות בביצוע התרגיל.אנו מבקשים את השת .ה

במקרה של גשם או לחילופין שרב כבד, נודיע לקב"טים ברשויות לגבי אופן ביצוע התרגיל  -מזג אוויר  .ו

 סמוך למועד התרגיל.

 אנו ממליצים לשלב הורים בתרגילים. .ז
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 "שטח פתוח הכי בטוח" -סדר פעולות לגן ילדים בתרחיש רעידת אדמה  .8

 בתוך מבנה הגן

 עם התרחשות הרעידה תורה מנהלת הגן / הסייעת לכל הילדים לצאת מחוץ לגן .א

 לשטח פתוח רחוק ככל האפשר ממבנה הגן )לתרגל אך ורק בתחומי חצר הגן(.

 יש לצאת בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט. .ב

 טורים, כשמנהלת הגן בראש והסייעת בסוף הטור,  2 -היציאה מחצר הגן תתבצע ב .ג

 , והתרחקו מבניינים, קירות תומכים, עצים, שנקבע מראש ,שטח פתוחוהתמקמות ב

 כבלי חשמל וכל גורם מסוכן אחר.

 יש להיכנס לחדר הביטחון, ולאחר סיום רעידת האדמה,  בגן ילדים, הממוקם בקומה גבוהה, .ד

 פי הנחיית מנהלת הגן/הסייעת, יש לצאת לשטח הפתוח  רחוק ככל האפשר ממבנה הגן ועל 

 תחומי חצר הבניין(.ב)לתרגל אך ורק 

 מחוץ למבנה הגן

 ילדי הגן, השוהים בחצר ומחוץ למבנה הגן, יונחו על ידי מנהלת הגן/הסייעת להישאר בשטח הפתוח,  .א

 שמל וכל גורם מסוכן אחר.ויורחקו מבניינים, קירות תומכים, עצים, כבלי ח

 לאחר הרעידה

 ביצוע סריקה בתוך הגן ובחצר על ידי מנהלת הגן/סייעות, ולוודא כי כל הילדים נמצאים. .א

 בדיקת נוכחות של כל הילדים, וביצוע פעילות הפגה בחצר הגן / שטח הפתוח. .ב

 המקומית.חל איסור לחזור לתוך מבנה הגן, אלא רק לאחר קבלת אישור מגורמי הרשות  .ג

  -לפני הרעידה ולאחריה כמפורט בנספח בטיחות  -להכיר את הנחיות הבטיחות לתרגיל ובמצב אמת  .ד

 נספח ט' ובכרטיס המידע.

כרטיס מידע - 
pdf.דות אדמה כללי בטיחות במבנים  רעי

 הם המפתח להתמודדות נכונה בשעת חירום *** *** היערכות ותרגול בשגרה 

 

          
       

   
       

                             
                          
                   

 

 

 

 בכבוד רב,

 

  אורנה פז
יסודי   -מנהלת האגף לחינוך קדם

 המינהל הפדגוגי
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