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 גפ"תש - בגני הילדים היערכות לשנת הלימודים הבאה  

  בנושאי ביטחון, בטיחות וחירום 
 
 
טחון, בטיחות יבמטרת איגרת זו, לרענן את ההוראות ולתת דגשים להיערכות  גני הילדים בנושאי  .1

  בהמשך. 4בסעיף מנכ"ל  יבהתאם להוראות חוזר לקראת שנה''ל הבאהוחירום 

 .ובשע''חבכל שלבי ההיערכות  המקצועיהינו הגורם הרשותי קב''ט המוס''ח ככלל,  .2

צוות הגן  וליידע את כלל  באים, כפי שיפורטו בהמשך,על מנהלת הגן לגלות בקיאות בחוזרים ה .3

אף אם חלק מצוות הגן מועסק על ידי הרשות המקומית , גרתיבתוכן הא תשפ"בלשנת הלימודים 

 ידה גם בנושאים אלה.   על ומונחה מקצועית

 :הקישורים  לחוזרי מנכ''ל הרלוונטייםלהלן  .4

  פרק נוהלי הביטחון בגני ילדים .א

 נוהלי הבטיחות בגני הילדים .ב

  נוהל ההיערכות לשעת חירום / למצבי חירום בגן הילדים .ג

 היבטים בטיחותיים וביטחוניים –טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים  .ד

 הבאת ילדים לגן והחזרתם לביתם -ינת ישראלשעות הפעילות במוסדות החינוך במד .ה

  דיווח על תאונות תלמידים .ו

 
מוסדות  יש לעקוב אחר הנחיות הקורונה למערכת החינוך המתעדכנות מעת לעת בפורטל – קורונה .5

    נוהל גילוי מאומת במוסד החינוכיובדף  בדף הנחיות שגרת הקורונה  של משרד החינוךחינוך 

 

 :להיערכותהדגשים להלן  .6

 
 ביטחון

   פורמט תיק ביטחוןקישור ל .בסיוע קב''ט מוס''ח ספטמברב 30-העד  ביטחון תיקנתוני עדכון  (1

 של הרשות המקומית קב''ט המוס''ח  סיוע וליווי שלב  ביטחוןהמרכיבי ה  ויזואלית של דיקב (2

מטפי כיבוי, תיק עזרה  :האחראי  לתקינות מרכיבי הבטחון(הרשות המקומית  הינה הגורם )

  .לחצן מצוקה/אינטרקום ה, גדר היקפית, שער קדמי ואחורי )חירום(,ראשונ

 .בתיאום עם קב''ט המוס''ח תרגול הפעלת לחצן מצוקה מול המוקד (3

 .פרק נוהלי ביטחון ,מנכ''להבחוזר  3, 2סעיפים  לימוד - וקליטת הילדים סריקות בוקר (4

, בכל שעות הפעילות מבוקרתתהיה וכל כניסה  יםנעוליהיו הגן  ישערכי יש לוודא  - נעילת שערים (5

 .בדגש על שעות הבאת ואיסוף הילדים מהגן

 

 

 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/emergency-situations.aspx
https://edu.gov.il/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=14
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=95
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=15
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=16
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=52#_Toc256000034
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=73
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmosdot.education.gov.il%2Fhomepage%2Fcorona%2Fback-to-school&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C2a9d65b4003c43c6eb5f08d93ea98cb2%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637609720219308262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JDFBc%2BiWrIA9vHNMkbQCz9O5F92NpLNSI8qrYd3AcRw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmosdot.education.gov.il%2Fhomepage%2Fcorona%2Fback-to-school&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C2a9d65b4003c43c6eb5f08d93ea98cb2%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637609720219308262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JDFBc%2BiWrIA9vHNMkbQCz9O5F92NpLNSI8qrYd3AcRw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmosdot.education.gov.il%2Fhomepage%2Fcorona%2Fsick_order&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C2a9d65b4003c43c6eb5f08d93ea98cb2%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637609720219318256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4sEQF%2FL%2BzfFlPTirbJt8qIjc2bmfW1LuX%2F0tcAtilzU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmosdot.education.gov.il%2Fhomepage%2Fcorona%2Fsick_order&data=04%7C01%7Cmichal.gilperetz%40kmrom.co.il%7C2a9d65b4003c43c6eb5f08d93ea98cb2%7C771f51a1395344a5b15ff2cc86d99025%7C0%7C0%7C637609720219318256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4sEQF%2FL%2BzfFlPTirbJt8qIjc2bmfW1LuX%2F0tcAtilzU%3D&reserved=0
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/2019GanTikBitahon.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=14
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=14
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  . שעות הפעילות במוסדות החינוך לחוזר המנכ"ל  ילדים והחזרתם לביתם, יש לפעול בהתאם תבאה (6

מורשה מטעם הורה או של  לשלוח ילד לביתו בסיום יום הלימודים ללא ליווי של אין  .א

 ההורים. 

בתחום אחריותם  הינהאחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם של הילדים  החזרתם   .ב

סיום ב את ילדיהם יאחרו לקחתמורשה  מטעמם לא  האו  ההורים  הבלעדית של ההורים. 

 הלימודים. 

שעות הפעילות של הגן יפעל על מנת בתום  הורה או מי מטעמו  המאחר לקחת את ילדו   .ג

 להורים בנוגע, בנוסף)יש ליידע את הגננת בכתב.   לקחתויגיע  מטעמו  מורשה שאדם אחר 

  הורים גרושיםהקשר בין מוסדות חינוך לבין  לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל יש פרודים/גרושים

ולהשגיח עליו עד  המקומית ברשות הרווחה למחלקתיש לדווח  -ילד שלא הגיעו לקחתו   .ד

, או בהתאם להנחיות של האגף לשירותם חברתיים ברשות להגעת הוריו/קרוב משפחה מבוגר

 .   המקומית

 ילד/ה.צוות הגן שתפקידו לוודא שלא נשכח שום מאחראי  תרהגד - סריקה בסוף יום פעילות .ה

 

 :חפץ חשוד (7

 בסיוע קב''ט המוס''ח. זיהוי חפץ חשוד בעתלנהוג נדרש  דכיצ צוות הגןכלל ך תדרו 

 ילדי הגן שיחה של גננת עם דוג' ל )רצ''ב סרטון חפץ חשוד בנושא ושיחה עם הילדים יווךת

 .(בנושא חפץ חשוד

 

 

 שעת חירום

 :היערכות לירי טילים (1

 שמירה על מרחב מוגן פנוי ומתאים לשהיית הילדים במצב  !הכנת המרחב המוגן לכל עת

 חירום.

 בסיוע קב''ט  וזמן התרעה באזור ההתגוננות הרלוונטי  לימוד והכרת הנחיות ההתגוננות

 המוס''ח.

 ספטמברב 15 -עד ה ",מוגן/"הכי מוגן שישהכניסה למרחב  תרגול  . 

 :פינוי ילדי הגן במצב חירום (2

 המילוט של ילדי הגן לשטח כינוס  נתיבפינוי ותכנית לגבי  המוס"ח קב''טמתדרוך  קבלת

וכל  (חומ''ס)דליפת חומר מסוכן /ידת אדמהשריפה/רעהבאים: מחוץ לגן במצבי החירום 

 די.יאירוע המחייב פינוי מי

 עד  ,הגןחצר ממתחם  ללא יציאהאך , האחוריהחירום תרגול פינוי ילדי הגן עד לשער  ביצוע

 .לספטמבר 30ה 

לילד עם צרכים מיוחדים או מוגבלות  מותאםה מענהמתן ל להיערך ישילדים עם צרכים מיוחדים:  (3

 במצבי החירום שלעיל.

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/emergency-situations.aspx
https://edu.gov.il/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=52#_Toc256000034
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=178
https://www.youtube.com/watch?v=ISptehHW5vM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ISptehHW5vM&feature=youtu.be
https://www.oref.org.il/12487-17292-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12487-17292-he/Pakar.aspx
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 ובריאותבטיחות 
 

לגן  )בטיחותי וביטחוני ( "אישור מוכנות"ל המצאות עהרשות המקומית תעדכן את  מנהלת הגן  (1

  הילדים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

כמו , באופן בטיחותי רהיטים, ספריות, תמונות ומדפים לקיר לעגן ולקבעהרשות המקומית תדאג  (2

ארונות ולא ה בחלקם התחתון של או  במדפים תחתונים והנחת חפצים כבדיםאחסון שתדאג  ,כן

 .מעליהם

במרחב המוגן, ע''פ דרישות  התקנת מחיצה למערכות סינון האווירלהרשות המקומית תדאג  (3

 .  גישת ילדים ועלמנפקע''ר, 

, מרצפת שבורה מתקן משחקים שבור, לדוגמה: מפגע גלוי לעין )ויזואלי(בגן במידה ומתגלה  (4

חוזר , בכפוף להוראות מוסדות החינוךלרשות המקומית ולקב''ט מנהלת הגן תדווח ומסוכנת(. 

ית אחראית מותפעל בהתאם להנחיות הרשות. הרשות המקונוהלי הבטיחות בגן הילדים    מנכ''ל

 .עד לתיקונות למנוע שימוש במתקן מסויים רשאייקון המפגעים ומנהלת הגן על ת

 בעברית לגיל הרךעל נושא הבטיחות )רצ''ב סרטונים המותאמים  שוחח עם הילדיםמנהלת הגן ת (5

 (.בערביתו

מנהלת הגן תדאג לקבל מההורים בכל תחילת שנת לימודים הצהרת בריאות על  :הצהרת בריאות (6

 חוזר מנכ"לבבהתאם להנחיות   מגבלות בריאותיות של הילדים

 לרכושהרשות המקומית  על  –)לשימוש במקרה של התקף אלרגי(  נפריןמזרקי אפיהימצאות  (7

בקישור ראו  –  לרענן את ההנחיות בדבר החזקתם והפעלתם ע"פ ההנחיותכן מזרקי אפיפן ו

 לכרטיס מידע

 

לרענן את קיומו של תיק עזרה ראשונה וכן לוודא על הרשות המקומית  – תיקי עזרה ראשונה (8

 מיפרט תיק עזרה ראשונה במוסד חינוכי בהתאם להוראות , במידת הצורך,הציודמלאי 

 

לימוד והכרת סדר הפעולות לקבלת "שירותי עזרה ראשונה  - סיוע רפואי וטיפול בילד שנפגע (9

ע"פ הוראות חוזר מנכ''ל  , 96-00-55-700-1 / *2326וקד הייעודי שמספרו במ -לתלמידים" 

 להוסיף את הכרטיס החדש כאן קישור – שירותי עזרה ראשונה ופינוי לתלמידים

 

 .המצורף בקישור זהלימוד והכרת הנוהל  –נוהל דיווח אירוע חריג  (10

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/emergency-situations.aspx
https://edu.gov.il/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=95
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=95
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=95
https://www.youtube.com/watch?v=gfiJPrB2PEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gfiJPrB2PEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FB7TbOIUo14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FB7TbOIUo14&feature=youtu.be
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=93
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/HealthEpinephrineinSchools.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/HealthEpinephrineinSchools.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/HealthEpinephrineinSchools.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Contents-of-first-aid-kit.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Contents-of-first-aid-kit.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=149
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/2019GanReport.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/2019GanReport.pdf
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 טיולים ופעילות חוץ

  .המוס''חקב"ט ו המפקחת ואישורה ע''י שנתית טיוליםתכנית הכנת  (1

הבדל בין סוגי הפעילות הכרת התוך  ,בגן הילדים טיולים ופעילות חוץלימוד של חוזר מנכ''ל  (2

סדר הפעולות לקבלת האישורים הנדרשים והנחיות לכל פעילות חוץ בתוך , השונים מחוץ לגן

 היישוב ומחוצה לו.

 

 

 

 השנתית דגשים לתכנית העבודה
 גנים הנוגעים לנושאי ביטחון, חירום ובטיחות:בשני מפגשי אשכולות  השתתפות .א

 הנושאים לתדרוך ע"פ איגרת זו - היערכות לפתיחת שנת הלימודיםבמסגרת  (1

 (סגורה/מצגת פתוחה:  לגני ילדים ה''להיערכות פתיחת שנ:  מומלץ להסתייע במצגת הדרכה)

ויהיה חלק  2023 רוארפב 21-שיתקיים ב -)שעה(  היערכות לתרגיל התגוננות ארציבמסגרת  (2

 ממפגשי האשכול.

 נושאים הבאים:את הגם ההורים  להביא לידיעתם של יש  - לקראת שנה''לפת הורים יאס .ב

 בשעות הבוקר ובמהלך היום. הכניסה לגןו הביטחוןנוהלי  (3

 .הוריםה ל ידיעשחרור ילדים שלא תיאום מראש ל -איסוף הילדים בסוף יום  (4

המחייב הגעת  ,בעת חירוםושחרור ילדים בדגש על נוהל פינוי  היערכות הגן למצבי חירום (5

 . מידיבאופן  קרוב משפחה מבוגר מטעמם/הורים

 .בהיבטים בטיחותיים וביטחוניים השנתיתחוץ התכנית הטיולים ופעילות  (6

 דגשים ותשומת לב לבטיחות וזהירות במרחב הציבורי והפרטי. (7

 

 : וכד'( ממלאת מקום) בעלי תפקידים שאינם קבועים בצוות הגן לשנושאי חובה לתדרוך וחפיפה  .ג

 הדיווח למוקד, נוהל פינוי ילדי הגןרעידת אדמה, , ירי טילים: סדר הפעולות במצב חירום (1

 .לילדים עם צרכים מיוחדים מותאם מענה ,כאמור לעיל טיפול בילד שנפגע ,הרשותי

המרחב המוגן,  מטפי כיבוי,מיקום לחצן מצוקה, הפעלת : העיקריים בגן הביטחוןהכרת מרכיבי  (2

 .וכו' ,אחוריחירום מפתחות לשער ביטחון, המעבר על תיק תיק עזרה ראשונה, 

 

 

 ! שנת לימודים פורייהבברכת 

 אגף בכיר לביטחון,
שעת חירום ובטיחות 

 סביבתית
 

 המינהל הפדגוגי
 ,לחינוך הגיל הרךאגף 

 בריאותקידום תחום 
 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/emergency-situations.aspx
https://edu.gov.il/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=16
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Kindergarten-presentation.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Kindergarten-presentation.pptx
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Kindergarten-presentation.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/Kindergarten-presentation.pdf

