
 האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושעת חירוםהוראות 
 של משרד החינוך

 רשימות טלפונים לשעת חירום

 חשוב להכין ספר טלפונים מסודר הכתוב באותיות גדולות וברורות.

 בספר תהיה חלוקה לפי הסעיפים הבאים: 

 רשימת טלפונים של כל הורי ילדי הגן:
 מספרי הטלפון בבית 

 מספרי הטלפונים הניידים של כל אחד מן ההורים 

 מספרי הטלפונים במקומות העבודה 

  מספר הטלפון של קרוב נוסף של כל ילד )רצוי של אדם הגר בישוב שבו נמצא הגן(, שניתן יהיה

 ם. להזעיקו במידת הצורך, אם לא ייווצר קשר עם ההורי

 רשימת טלפונים של גננות וסייעות:
  )גננת האם )מספר הטלפון בגן, בבית וטלפון נייד 

 )גננת משלימה בגן )מספר הטלפון בבית, בגנים אחרים שבהם היא משלימה, טלפון נייד 

  )סייעת האם )מספר הטלפון בבית וטלפון נייד 

 ימה, טלפון נייד( סייעת משלימה )מספר הטלפון בבית, בגנים אחרים שבהם היא משל 

  )גננות בגנים סמוכים )מספר הטלפון בגן, בבית וטלפון נייד 

  )גננות חברות או עמיתות בקבוצות השתייכות )מספר הטלפון בבית, בגן, נייד 

 רצוי שלספר הטלפונים יהיו כמה עותקים: 
  .עותק שיישמר בתוך הגן במקום נגיש המיועד לגננות ולסייעות 

  הגננת. עותק שיישמר בבית הגננת המשלימה.עותק שיישמר בבית 

 .עותק נוסף שיישמר ע"י מישהו שהגננת סומכת עליו 

 רשימת טלפונים של הורי ילדי הגן

 רשימת טלפונים של צוות הגן:
 )מפקחת הגן )מספר הטלפון בבית, במשרד, טלפון נייד 

 )גננת שיח )מספר הטלפון בבית ושל הטלפון הנייד 

 )מנהל/ת מדור גני הילדים ברשות )מספר הטלפון בבית, במשרד והנייד 

 פסיכולוג הגן )מספר הטלפון בבית, בשפ"ח והנייד(/ ומספר הטלפון של מנהל השפ"ח 

  יועצת חינוכית )מספר הטלפון בבית והנייד(/ ומספר הטלפון של יועץ בכיר 

  מספרי הטלפונים של אנשי צוות נוספים העובדים בגן 



 ת טלפונים של צוותי סיוע יישוביים:רשימ

 בכל ישוב קיימים גורמי סיוע, אשר חשוב לאתרם מבעוד מועד )בשלב ההתארגנות( כדי להשיגם במצבי חירום.

חובתו של הפסיכולוג /היועצת/המפקחת/איש צוות אחר, שימונה ע"י הצוות היישובי יהיה לדאוג למפות את 

 גננת כדי שתוכל להסתייע בהם בעת הצורך.כוחות הסיוע בישוב ולהביאם לידיעת ה

 מספרי הטלפונים של כל הגורמים הרלוונטיים יהיו רשומים בספר זה.

לדוגמה: בישובים אחדים קיימים גורמי סיוע בשירותי הרווחה של הרשות, במוסד לביטוח לאומי, בתחנות 

 לבריאות הנפש ואחרים. 

 כמו כן חשוב לדעת מספרי טלפון של:

 ון )קב"ט( של הישוב, של נציגי משרדו ושל מוקד חירום של הרשות. קצין הביטח

 רשימת טלפונים של כוחות הצלה

 משטרה 

 מגן דוד אדום 

  אש  -מכבי 

 רשימת טלפונים אישיים לשעת חירום

למצבי חירום, למקרים שבהם היא עלולה להיעדר מביתה  לגננת באופן אישירשימת מספרי טלפון החשובים 

יות, ואשר יכולים לעזור לה בהתארגנות עם בני ביתה. לדוגמה: מספרי הטלפונים של הורי ילדי בשעות בלתי צפו

הגן או ילדי ביה"ס שבהם לומדים ילדיה, כדי שיוכלו לקחת אותם אליהם במקרה הצורך. מספרי הטלפונים של 

ם לעבודה של בעלה של בני משפחה, מספר טלפון של מזכירות ביה"ס שבו לומדים ילדיה, מספרי טלפון של חברי

 הגננת או של אלה היכולים לאתרו אם הוא אינו זמין. 

 רשימת טלפונים של צוות הגן 

 רשימת טלפונים של צוותי תמיכה   

 טלפונים של צוות חירום יישובי   

  רשימת טלפונים אישיים לשעת חירום 

ומיועדים למצבי חירום. אם הגננת תיאלץ להיעדר מביתה  לגננת באופן אישירשימת מספרי טלפון החשובים 

בשעות בלתי צפויות, או להתעכב בעבודה עד שעה מאוחרת, אלה מקורות שיוכלו לסייע לה בהתארגנות עם בני 

 ביתה.

לדוגמא: מספרי הטלפונים של הורי ילדי הגן או בית הספר של ילדיה, שיוכלו לקחת אותם אליהם בשעת 

לפון של בני משפחה, של מזכירות בית הספר שבו לומדים ילדיה, חברים לעבודה של בעלה הצורך. מספרי הט

 שיוכלו לאתר אותו אם הוא אינו זמין. 


