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אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית

 21ביולי 2019
י''ח בתמוז תשע"ט
לכבוד
מנהלות גני הילדים

איגרת היערכות לשנת הלימודים הבאה -תש"פ
בנושאי ביטחון ,בטיחות וחירום בגני הילדים
.1
.2
.3

.4

מטרת איגרת זו ,לרענן את ההוראות ולתת דגשים להיערכות גני הילדים בנושאי ביטחון ,בטיחות
וחירום לקראת שנה''ל הבאה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל (עז(3/א) ,נובמבר .)2016
ככלל ,קב''ט המוס''ח הרשותי הינו הגורם המקצועי בכל שלבי ההיערכות ובשע''ח.
להלן קישורים לארבעת הפרקים שבחוזר המנכ''ל ומתוכם ירוכזו מספר דגשים בהמשך:
א .פרק נוהלי הביטחון בגני ילדים
ב .נוהלי הבטיחות בגני הילדים
ג .נוהל ההיערכות לשעת חירום  /למצבי חירום בגן הילדים
ד .טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים – היבטים בטיחותיים וביטחוניים
להלן הדגשים להיערכות:

ביטחון
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

עדכון נתוני תיק ביטחון עד ה 30-בספטמבר בסיוע קב''ט מוס''ח .קישור לפורמט תיק ביטחון
בדיקת תקינות מרכיבי ביטחון בסיוע וליווי של קב''ט המוס''ח :מטפי כיבוי ,תיק עזרה ראשונה,
גדר היקפית ,שער קדמי ואחורי (חירום) ,לחצן מצוקה/אינטרקום.
תרגול הפעלת לחצן מצוקה מול המוקד בתיאום עם קב''ט המוס''ח.
סריקות בוקר וקליטת הילדים  -לימוד סעיפים  3 ,2בחוזר המנכ''ל ,פרק נוהלי ביטחון.
נעילת שערים  -יש לוודא כי שערי הגן יהיו נעולים וכל כניסה תהיה מבוקרת בכל שעות הפעילות.
ילד שלא הגיעו לקחתו  -יש לדווח מידית לרשות המקומית ולהשגיח עליו עד להגעת הוריו/קרוב
משפחה מבוגר.
סריקה בסוף יום פעילות  -הגדרת אחראי מצוות הגן שתפקידו לוודא שלא נשכח שום ילד/ה.
חפץ חשוד:
 תדרוך כלל צוות הגן כיצד נדרש לנהוג בעת זיהוי חפץ חשוד ,ע"פ סעיף  4בחוזר המנכ''ל,
פרק נוהלי ביטחון (ככלל ,סייעות הגן מועסקות על ידי הרשויות המקומיות ומודרכות על
ידן ).
 תיווך ושיחה עם הילדים בנושא חפץ חשוד (רצ''ב סרטון דוג' לשיחה של גננת עם ילדי הגן
בנושא חפץ חשוד).
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שעת חירום
 )1היערכות לירי טילים:
 הכנת המרחב המוגן לכל עת! שמירה על מרחב מוגן פנוי ומתאים לשהיית הילדים במצב
חירום.
 הכרת אזור ההתגוננות וזמן ההתרעה הרלוונטי לגן בסיוע קב''ט המוס''ח.
 לימוד והכרת ההודעה על עדכון אזורי ההתגוננות החדשים:
 שם היישוב בו נמצא הגן הוא גם שם אזור ההתרעה שלו (עיר ,מועצה מקומית ,מושב,
קיבוץ) ,למעט  10רשויות גדולות שבהן נעשה פיצול התרעה פנים רשותי :ירושלים ,באר
שבע  ,תל אביב ,חיפה ,אשדוד ,חדרה ,ראשון לציון ,נתניה ,רמת גן והרצליה.
 בערים הללו נדרש לבדוק במפה מעודכנת של אזורי ההתגוננות ע''י הקלדת שם העיר
ושם הרחוב ומס' הבית וכך תקבלו את שם אזור ההתרעה של הגן.
 תרגול כניסה למרחב המוגן"/הכי מוגן שיש" ,עד ה 15 -לספטמבר.
 )2פינוי ילדי הגן במצב חירום:
 קבלת תדרוך מקב''ט המוס"ח לגבי תכנית פינוי ונתיב המילוט של ילדי הגן לשטח כינוס
מחוץ לגן במצבי החירום הבאים :שריפה/רעידת אדמה/דליפת חומר מסוכן (חומ''ס) וכל
אירוע המחייב פינוי מיידי.
 ביצוע תרגול פינוי ילדי הגן עד לשער החירום האחורי ,אך ללא יציאה ממתחם חצר הגן ,עד
ה  30לספטמבר.
 )3ילדים עם צרכים מיוחדים :יש להיערך למענה מותאם לכל אחד מהילדים עם הצרכים
המיוחדים או/וילדים עם מוגבלות זמנית במצבי החירום שלעיל.

בטיחות
 )1קבלת אישור מוכנות לבטיחות מהרשות המקומית/מהבעלות ,לפני פתיחת שנת הלימודים הכולל
בדיקת תקינות ואיתור מפגעי בטיחות בשטח הגן (מתקני המשחקים בחצר/מרחבי
הפעילות/חצר גרוטאות ,אביזרים חדים או שבורים ,דלתות ללא מגן אצבעות ,בולמי טריקת
דלתות לא תקינים וכד').
 )2הרשות המקומית תדאג לעגן ולקבע לקיר רהיטים ,ספריות ,תמונות ומדפים באופן בטיחותי,
כמו כן ,תדאג שאחסון והנחת חפצים כבדים במדפים תחתונים או בחלקם התחתון של הארונות
ולא מעליהם.
 )3הרשות המקומית תדאג להתקנת מחיצה למערכות סינון האוויר במרחב המוגן ,ע''פ דרישות
פקע''ר ,למנוע גישת ילדים.
 )4במידה ומתגלה מפגע וליקוי בטיחותי ,מנהלת הגן תדווח לרשות המקומית ולקב''ט המוס''ח,
בכפוף להוראות חוזר מנכ''ל" :הרשות המקומית/הבעלות תטפל במפגעי הבטיחות שהובאו
לידיעתה על ידי מנהלת הגן ,לרבות מתקני המשחק בחצר ועמידה בתקן הישראלי ".1498
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 )5מנהלת הגן תשוחח עם הילדים על נושא הבטיחות (רצ''ב סרטונים המותאמים לגיל הרך
בעברית ובערבית).

טיולים ופעילות חוץ
 )1הכנת תכנית טיולים שנתית ואישורה ע''י המפקחת וקב"ט המוס''ח.
 )2לימוד מעמיק של חוזר מנכ''ל "טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים" ,תוך הכרת המושגים ,סדר
הפעולות לקבלת האישורים הנדרשים והנחיות לכל פעילות חוץ בתוך היישוב ומחוצה לו.
א .נוהל הטיפול בילד שנפגע  -לימוד והכרת סדר הפעולות לקבלת "שירותי עזרה ראשונה
לתלמידים"  -מהמוקד הייעודי שמספרו  ,700-55-00-96-1כמפורט בסעיף  5בחוזר המנכ''ל,
פרק נוהלי בטיחות.
ב .נוהל דיווח אירוע חריג – לימוד והכרת הנוהל המצורף בקישור זה.

דגשים לתכנית העבודה השנתית
א .עליכן להשתתף ב 2 -כנסים בנושאי ביטחון ,חירום ובטיחות במסגרת מפגש:
 )1ימי היערכות לפתיחת שנת הלימודים במהלך חודש אוגוסט  2019בהיקף של שעה וחצי.
 )2מליאה/אשכול לקראת תרגיל ההתגוננות הארצי (ז' אדר תש"פ 3 ,מרץ  )2020בהיקף של שעה.
ב .אסיפת הורים לקראת שנה''ל  -יש להביא לידיעתם של ההורים גם את הנושאים הבאים:
 )1נוהלי הביטחון והכניסה לגן בשעות הבוקר ובמהלך היום.
 )2איסוף הילדים בסוף יום  -תיאום מראש לשחרור ילדים שלא ע''י ההורים.
 )3היערכות הגן למצבי חירום בדגש על נוהל פינוי ושחרור ילדים בעת חירום ,המחייב הגעת
הורים/קרוב משפחה מבוגר מטעמם באופן מידי.
 )4תכנית הטיולים ופעילות החוץ השנתית בהיבטים בטיחותיים וביטחוניים.
 )5דגשים ותשומת לב לבטיחות וזהירות במרחב הציבורי והפרטי.
ג .נושאי חובה לתדרוך וחפיפה של בעלי תפקידים שאינם קבועים בצוות הגן באופן שוטף
(משלימה ,מחליפה ,וכד'):
 )1סדר הפעולות במצב חירום :ירי טילים ,רעידת אדמה ,נוהל פינוי ילדי הגן ,הדיווח למוקד,
טיפול בילד שנפגע ,מענה מותאם לילדים עם צרכים מיוחדים.
 )2הכרת מרכיבי הביטחון העיקריים בגן :הפעלת לחצן מצוקה ,מיקום מטפי כיבוי ,המרחב
המוגן ,תיק עזרה ראשונה ,מעבר על תיק הביטחון ,מפתחות לשער חירום אחורי ,וכו'.

בברכת שנת לימודים פורייה,
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