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 3מתוך  1עמוד 

 2017בדצמבר  19
 א' בטבת תשע"ח

 2000-1023-2017-0018302מס' סימוכין: 
 

 לכבוד

 
 מנהלות גני הילדים

 ה והנחייה באמצעות המפקחות על הגנים()הפצ

 

 

 תשע"ח -היערכות לתרגיל התגוננות ארצי בגני הילדים  הנדון: 

 

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

 .2018פברואר ב 20השנה יערך התרגיל ביום שלישי, ה' אדר תשע"ח,  .2

 .מבנה בית הספר / בכיתותיימצאו התרגיל יבוצע במתווה של ירי טילים בזמן שהילדים  .3

 הוא נקודת שיא בהיערכות הגנים למצבי החירום השונים.    קיומו של התרגיל .4

 .במבנה הגןיימצאו התרגיל יבוצע במתווה של ירי רקטות וטילים בזמן שהילדים  .5

 השתתפותכן בכנס הכנה לתרגיל הינה חובה .6

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

 .בתיאום עם אגף החינוך ומחלקת הגנים הרשותית

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

 הרשותית.מחלקת הגנים  / ואגף החינוך ת על הגניםוהמפקח שתתפותבה

קביעת קב"ט המוס"ח ל פי ע כנס משליםמנהלות גן שנעדרו מכנס ההכנה ישתתפו ב    כנס משלים .ג

 .הרשותיתומחלקת הגנים 

 פעולות ההכנה בגני ילדים לקראת התרגיל על ידי מנהלת הגן .7

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

 היערכות לשעת חירום/ למצבי חירום -גן הילדים  קישור:

 , במפת ההתגוננות "הכי מוגן שיש"לדעת את זמני ההתרעה והנחיות ההתגוננות  .ב

 .he/Pakar.aspx-http://www.oref.org.il/1096)כל אזור על פי הזמן העומד לרשותו(. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-4/HoraotKeva/K-2016-3-1-5-4-11.htm
http://www.oref.org.il/1096-he/Pakar.aspx
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 3מתוך  2עמוד 

 .משך האזעקה = פרק זמן ההגעה למרחב המוגןחשוב לדעת, כי  .ג

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

 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 

 שלא מתרחש אירוע ושאין כל סכנה.

 ומתן מענה מותאם ומונגש לתלמידיםלבצע תרגיל מקדים תוך הקפדה על בטיחות הילדים  .ה

 . עד שבוע לפני מועד התרגיל הארצי. ביצוע התרגיל עם מוגבלות הלומדים בגן

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

 יש להיערך מבעוד מועד לפעילות הפגה במרחב המוגן. .ו

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

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

 הכנת המרחב המוגן, ציוד החירום ועדכון הרשימות .8

 פינוי חדר הביטחון )מקלט, מרחב מוגן( מכל הציוד והחפצים הקיימים בתוכו. .א

 ליתי במקלטים )פינוי הציוד בשע"ח(.להכיר את הנחיות השימוש הדו תכ .ב

 לימוד ותרגול הפעלת מערכת הסינון .ג

  יש לבצע רענון ותרגול בסיוע קב"ט מוס"ח  בגנים בהם מותקנת מערכת סינון  (1

    לחץ כאן -וקישור לסרטון הדרכה  ניתן להיעזר בסרטון   

 דרך גוגל/בסמארטפון()במידה ולא ייפתח, להעתיק ולנסות 

 הוראות החברה/היצרן.לוודא שיש הוראות הפעלה ליד המערכת על פי  (2

 .יש לפנות אל קב"ט המוס"חבמידה ויש פערי ידע ותקלות,  (3

 לוודא שיש מחיצה על פי תקנות הג"א )אם לא קיים, יש לפנות לקב"ט המוס"ח(. (4

 )בהתאם להנחיות שנשלחו לקראת פתיחת שנה"ל(  יש לעדכן את תיק הנתונים מגן הכולל: .ד

 פרטי הגן. (1

 החירום ברשות.רשימת טלפונים של גורמי  (2

 רשימת הילדים כולל מספרי טלפונים של ההורים. (3

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BetichutBitachonUshatHerum/ShaatCherum/argazGanenet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/BetichutBitachonUshatHerum/ShaatCherum/argazGanenet.htm
http://colpro.beind.co.il/fah-480180-fah-800300-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94/
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 רשימת הורים מתנדבים מתגברים. (4

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

 לוח זמנים ומבנה התרגיל בגני הילדים .9

 הילדים יהיו בתוך מבנה הגן   מנהלת הגן כאות וסימן לתחילת התרגיל   כרזת ה  10:05

 ."תרגיל תרגיל, יש להיכנס למרחב המוגן, תרגיל"  

 כניסה למרחב "הכי מוגן שיש" / למרחב המוגן. 10:15 - 10:05

 ביצוע בדיקת נוכחות. 10:30 - 10:20

 ביצוע פעילות "הפגה" לילדים. 10:20 - 11:00

  ,על הרצפה, צמוד לקיר פנימי  לשבת/ חדר ביטחון, יש  שאין בו מרחב מוגןבגן הילדים 

 החלונות, ולהתרחק מפתחים וחלונות. קו גובהמתחת ל

 דגשים נוספים לביצוע התרגיל .10

 בביצוע התרגיל. המחליפותאנו מבקשים את השתתפותן של כל המנהלות והסייעות  .א

 בתרגילים. לשלב הוריםאנו ממליצים  .ב

 )קיימת באתר אגף הביטחון(נבקש להפיץ איגרת להורים סמוך למועד התרגיל  .ג

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ShaatCherum/ 

 .בכל שאלה יש לפנות אל קב"ט מוס"ח ברשות .11

 

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

 שאלתיאל רם                  סימה חדד     
 

 חירוםמנהל אגף חירום                                                                                        מנהלת אגף היערכות לשעת 
 

 אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית                                                                       חינוך קדם יסודי

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ShaatCherum/

