כנס גננות וסייעות – תשע"ח
מנהלת גן יקרה שלום


מוגשת לכם תוכנית עבודה לשנת העבודה תשע"ח ,השתדלנו לקצר ולצמצם ,ולהביא
בפניכם אך ורק את החומרים ההכרחיים לתפקודו התקין של הגן.



החלטנו השנה להקל עליכן עוד את העבודה ולייצר טופס מקוון המכיל את כל
הנתונים עליהן אתן נדרשות לדווח באותו החודש .כך שיוצא שבכל חודש תדרשו
למלא טופס אחד בלבד! (מלבד תרגילים .אותם יש לדווח בנפרד מיד בסיום ביצוע
התרגיל).



תוכנית העבודה בחוברת מחולקת ל 2חלקים – חלק ראשון של הדיווח הנצרך
להיעשות בכל חודש לקב"טים ע"י הטפסים המקוונים .וחלק שני של התוכנית אותה
אתן אמורות לבצע והיא באחריותכן הבלעדית (יהיה על כך בקרה בביקורות
המזדמנות והמתוכננות)

 כמו בשנה שעברה ישלחו תזכורות באמצעות הסמס והמייל .מוטלת עליכן האחריות
לוודא כי אתן נמצאות ברשימות התפוצה ,וכי אתן מעדכנות כאשר ישנם שינויים כמו
חופשת לידה וכו.


יש למלא את הטופס המקוון החודשי עד ה 15לאותו החודש .אנא מכן מלאו בזמן
ובכך תאפשרו לנו לסייע לכן בתיקון הליקויים הנדרשים.



כל יציאה מהגן מחייבת אישור חתום מהמפקחת ולאחריו אישור מהקב"ט.



כל טיול מחוץ לישוב מחייב תיאום טיול מול הלשכה לתיאום טיולים – ולפעול עפ"י
ההנחיות שלהם.



אירוע חריג -יש לדווח מידי לקב"ט .ובנוסף תוך  24שעות למלא את הדו"ח אירוע
חירום חריג (עמוד  )16ולשלוח לקב"ט -אירוע חריג הינו אירוע לא שגרתי שמשפיע על
תלמיד או על הפעילות השוטפת במוסד החינוכי .במידה ויש נפגעים יש לפנות
למוקד הרפואי של מוסדות החינוך במספר.1700-55-00-96 -

שיתוף הפעולה עם הקב"ט חשוב מאוד על מנת לשמור על רמת בטחון ובטיחות נאותה .
שתהיה לנו שנה טובה ובטוחה!
אגף בטחון
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תוכנית עבודה שנתית אשר מדווחת בכל חודש לקב"ט3................................................................................................. :
תוכנית עבודה שנתית באחריות הגננת 5.................................................................................................................................
תיק נתוני שטח גני ילדים 8.........................................................................................................................................................
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דוח אירוע חירום חריג 16 ............................................................................................................................................................
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תוכנית עבודה שנתית אשר מדווחת בכל חודש לקב"ט:
את כל הטפסים נדרש למלא ולשלוח עד ה 15בכל חודש

א .חודש ספטמבר
)1

עידכון נתוני הגן עמודים  8-12בחוברת (.העברת עותק באמצעות הטופס המקוון)

)2

בדיקת כשירות ותקינות המקלט /חדר הביטחון וציוד החרום

)3

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון,

)4

בדיקת פתיחת שער חשמלי המותנת בטמ"ס.

ב .חודש אוקטובר
)1

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון

)2

העברת דו"ח פעילות תקופתי לקב"ט מוס"ח רשותי.

)3

ביצוע סקר מרכיבי ביטחון בגן והעברת דיווח לקב"ט מוס"ח.

)4

ביצוע תרגיל רעידת אדמה /שריפה כולל פינוי מחוץ לגן ,יש לתרגל יציאה משער אחורי.

)5

ביצוע תרגיל ירי טילים

ג .חודש נובמבר
)1

ביקורת תקינותם של מרכיבי הביטחון

)2

ביקורת לאיתור ליקויי בטיחות.

)3

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.

ד .חודש דצמבר
)1

בדיקת כשירותו ותקינותו של ציוד החירום.

)2

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.

ה .חודש ינואר
)1

בדיקת מרכיבי הביטחון בגן.

)2

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.

)3

העברת דו"ח פעילות תקופתי לקב"ט מוס"ח.

3

חודש פברואר

ו.
)1

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.

)2

ביצוע תרגיל מוס"ח ארצי בתאריך ( . 20.2.2018עמוד  15בחוברת)

ז .חודש מרס
)1

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.

ח .חודש אפריל
)1

ביצוע ביקורת פערי מרכיבי ביטחון לקראת שיפוצי הקיץ.

)2

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.

)3

העברת דו"ח פעילות תקופתי לקב"ט מוס"ח.

ט .חודש מאי
)1

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.
4

חודש יוני

י.
)1

בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון.

)2

ביצוע ביקורת ריכוז מפגעי הבטיחות והעברתם לרשות – תחילת הערכות לשנה"ל הבאה.

)3

העברת דו"ח פעילות תקופתי לקב"ט מוס"ח רשותי.

תוכנית עבודה שנתית באחריות הגננת*
מומלץ לתלות במקום בולט בגן

ספטמבר

)1

הכנת תכנית "הפגה פדגוגית" להפעלת הילדים במצבי חירום.18.9 -

)2

תיחקור אירועים חריגים והפקת לקחים מהם -עמ  16בחוברת.

)3

בדיקת הימצאותו של חוזר מנכ"ל ביטחון .בטיחות ושעת חירום מעודכן.

אוקטובר

הפקת לקחים מאירועים חריגים.

נובמבר

תדרוך הילדים בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת החורף.

דצמבר

תדרוך הילדים בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת חג החנוכה.

ינואר

)1

תידרוך הילדים בנושא ביטחון לקראת ט"ו בשבט

)2

ביצוע תרגיל מכין בשלבים לקראת תרגיל מוס"ח ארצי – ירי טילים
כשהילדים בגן.

 )1תרגיל מכין מסכם לקראת תרגיל מוס"ח ארצי (בתחילת החודש)
פבואר

מרץ

 )2תדרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת ארועי פורים.
)1

הפקת לקחים מאירועים חריגים.

)2

תדרוך הילדים בנושא בטיחות לקראת חג הפסח

 )1תדרוך הילדים בנושא בטיחות לקראת ל"ג בעומר.
אפריל
מאי

 )2דרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת ימי הזכרון ויום העצמאות.
 )3תידרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת הקיץ.
 )4תדרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת חג השבועות.

יוני

תידרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת הקיץ.
*בנוסף לתוכנית המדווחת בטפסים המקוונים
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פעילות תקופתית – בטחון ובטיחות – גני ילדים -
א .יומי

הפעולה

פירוט

מס"ד
.1

סריקת בוקר

.2

מתקני חצר

.3

דלתות

.4

חשמל

.5

תשומת-לב
מיוחדת
יום-יומית

בדיקת חפצים חשודים – יבוצע ע"י מבוגר (איש צוות הגן או
השומר)
 שלמות המתקן ,שרשראות חבלים ,שלבים
 בליטות וקצוות חדים העלולים לסכן ילדים כמו :ברגים,
מסמרים ,לוחות שבורים
 פינוי חפצים שאינם שייכים לחצר כמו :אבנים ,גרוטאות,
שאריות אוכל ,פסולת
 ניקוי ארגז חול מפסולת ,אבנים וכדומה (כיסוי הארגז
בסוף היום)
 בדיקה של מתקני המשחקים בגן ויזואלית ע"י איש צוות
הגן
קיומם של אביזרים למניעת היפגעות אצבעות:
 מגן אצבעות בצד הצירים
 מתקן לבלימה ותפס הדלת לקיר בסוף מהלך הפתיחה
 מתקן לבלימה ולהאטת תנועת הדלת
 שלמות מכסים של שקעים והקפדה על גובהם
 שלמות אביזרי חשמל (קומקום ,חוטי חשמל ,טלביזיות,
מקררים וכו') באופן ויזואלי בלבד מנקודת המבט של איש
צוות הגן
פעולות המחייבות תשומת לב מיוחדת:
 גזירה במספריים
 עבודה עם כלי עבודה בגינה ,פינת נגרות
 עבודה עם חומרים שיש להם ריח חריף כמו פלסטלינה,
דבקים ,צבעים
 מיחמים
 אחסון חומרי ניקוי וחומרים רעילים

ב .שבועי

הפעולה

פירוט

מס"ד
.1

גדרות

.2

הדלקת אש

.3

לחצן מצוקה

תקינותם ,יציבותם ושלמותם של הגדרות ושערי הכניסה
לגן
הדלקת נרות שבת (ע"י מבוגר ובפיקוח רחוק מהישג יד
ילדים)
הפעלה ובדיקת תגובה

6

ג .חודשי

מס"ד

הפעולה

.1

תיק עזרה
ראשונה
פינוי ילדים

.3

מתקני חצר

.4
.5
.6

מקומות מסתור
צמחים רעילים
מקלט/חד"ב

.2

פירוט
לרבות התכולה המפורטת בחוזר מנכ"ל
פינוי ילדים אל מחוץ לגן  /אל חדר הביטחון (לרבות
משער מילוט אחורי)
בדיקת מתקני המשחקים בגן ע"י הרשות המקומית או
הבעלות ע"י איש תחזוקה
איתורם ונטרולם
איתורם ,עקירתם וסילוקם
אחסון בטיחותי ויכולת פינוי מהירה

ד .תקופתי

מס"ד
.1
.2
.3
.4

הפעולה
הכנה והפעלת
אירועי חגים
שנתית
חוץ בית-ספרית
עדכון נהלים

פירוט
פורים ,ל"ג בעומר ,שבועות ,סוכות ,פסח ,ימי זיכרון,
יום העצמאות
מסיבת סיום
סיור ,טיול ,ביקור – בסביבת הגן ,בישוב ומחוץ לישוב
טלפונים לשע"ח ונוהלי ביטחון מעודכנים
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תיק נתוני שטח גני ילדים
שם הגן

מספר הגן

בעלות

מספר
תלמידים

סמל הגן

כתובת הגן
רחוב

שם

מס"ד

התפקיד

1

מנהלת הגן

2

סייעת

3

גננת משלימה

4

מפקחת

5

מאבטח

קבוצת גיל

טלפון

כתובת פרטית

פקס

אישור בטיחותי
מס'

טלפון בבית

יש

סלולארי

אין

email
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ממלאי תפקידים ברשות המקומית ובמחוז החינוך

מס"ד

התפקיד

1

מנהלת מחלקת גני ילדים

2

קב"ט מוסדות חינוך

3

מפקחת פדגוגית

4

מפקח חברת אבטחה

שם

משרד

סלולארי

email

שירותים חיוניים

מס"ד

השירות

1

מוקד עירוני

3

משטרה

שם

טלפון

טלפון

email

טלפון

100

4

מד"א

101

5

כיבוי אש

102

6

חברת חשמל

103

7

בזק

199

8

ביה"ח הקרוב

9

משרד החינוך

חדר מצב
טיולים

02-6222211

חברי ועד ההורים
9

מס"ד

כתובת פרטית

שם

טלפון בבית

סלולארי

email

טלפון בעבודה

1
2
3
4
תגבור הורים
בטבלה זו יש לפרט לפחות  7הורים (עדיפות לאמהות שאינן עובדות) ,שיביעו את נכונותם להתייצב בגן בהתראה
קצרה יחסית במקרה של אירוע חירום .הערה  :יש להחתים את ההורים על טופס הורה מתנדב נמצא בחוזר מנכ"ל

מס"ד
1
2
3
4
5
6
7

שם

כתובת פרטית

טלפון בבית

סלולארי

הערות

רשימת התלמידים בגן

מס"ד
1

שם התלמיד

גיל

כתובת פרטית

טלפון בבית

שם הורים

סלולארי
הורים

טלפון נוסף

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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מתחם הגן והמבנה
א .תיאור הצד החיצוני של הגדרות  :בניין מגורים ,גן שכן ,רחוב ,שטח פתוח וכדומה.
בגדר הצפונית .___________________________________________ :
בגדר הדרומית .___________________________________________ :
בגדר המזרחית .___________________________________________ :
בגדר המערבית .___________________________________________ :
ב .השערים בגדר החיצונית
מקום השערים
שער הכניסה הראשי .________________________________________ :
יציאת חירום.______________________________________________ :
ג.

תיאור המבנה
שטח המבנה ______________ מ"ר.
סוג המבנה  :בלוקים  /בנייה טרומית  /קרוואן (הקף בעיגול).
מס' חדרים במבנה . _____________ :
סוג הדלת  :זכוכית  /פלדלת  /עץ  /פלסטיק (הקף בעיגול ).
החלונות  :זכוכית  /פלסטיק (הקף בעיגול).
סוג החלונות  :כנפיים  /הזזה (הקף בעיגול).

תכנון האבטחה.
 .1סריקה
שם מבצע סריקת הבוקר ותפקידו (הקבוע) .________________________________ :
שעת תחילת הסריקה .__________________________________ :
נקודות התורפה בביצוע הסריקה צמחייה סבוכה ,חדר גרוטאות ,שטח נסתר וכדומה :
_____________________________________________________________.
סריקות נוספות במשך היום  :כן  /לא (הקף בעיגול)  .במידה וכן שעת הסריקה .________ :
 .2אבטחה
שעת פתיחת שערים לאחר סריקה ._________________________ :
אמצעי תקשורת מהשער לגן  :יש  /אין (הקף בעיגול).
במידה ויש ציין סוג  :פעמון  /אינטרקום  /טלפון  /אחר ______________________ .
אמצעי תקשורת מהגן לגורמי חוץ :
טלפון יש  /אין (הקף בעיגול) מספר ._____________ :
לחצן מצוקה  :יש  /אין.
שעת נעילת הגן .______________________ :
הגדר  :תקינה  /לא תקינה (הקף בעיגול).
שער הגן  :ננעל  /לא ננעל (הקף בעיגול).
שער יציאת חרום  :יש  /אין (הקף בעיגול).
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פרטי גורמי הביטחון שיוזעקו בעת אירוע בטחוני .
שם הגורם  :קצין ביטחון מוסדות חינוך מוא"ז שומרון.
אמצעי אזעקה בגן  :לחצן מצוקה.
אמצעי אזעקה מחוץ לגן  :טלפון .106
שם הקב"ט  _____________ :סלולארי ._______________ :
פינוי הגן בעת אירוע בטחוני או בטיחותי :
שטח כינוס פנימי (כאשר לא ניתן לצאת מהגן)._______________________________ :
שטח כינוס חיצוני .__________________________________________________:
פירוט ציר התנועה לשטח הכינוס__________________________________________ :
_________________________________________________________________.
תאורה וחשמל
תאורה חיצונית יש  /אין (הקף בעיגול).
תאורה היקפית (בגדרות)  :יש  /אין (הקף בעיגול).
מיקום המתג להדלקת התאורה ההיקפית .__________________________________ :
מיקום ארון החשמל .________________________________________________ :
ארון החשמל  :נעול  /לא נעול (הקף בעיגול).
במידה ונעול ציין מיקום מפתח ._________________________________________ :
כיבוי אש
מיקום ארון כיבוי אש ._____________________________________________ :
מיקום המטפים לכיבוי אש .__________________________________________ :
_____________________________________________________________.
מיגון ומקלט
גודל המקלט  ___________________ :מ"ר.
אויר  :מאווררים  /מזגן (הקף בעיגול).
המקלט משמש  :שירותים  /מטבח  /מחסן  /מקלט בלבד (הקף בעיגול).
נקודת אנטנת טלוויזיה  :יש  /אין (הקף בעיגול).
נקודת טלפון  :יש  /אין (הקף בעיגול).
ארון חירום  :יש  /אין (הקף בעיגול).
עזרה ראשונה
מיקום ערכת עזרה ראשונה .________________________ :
מיקום תיק עזרה ראשונה._________________________:
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תכנון הלימודים בגן בשעת חירום
א .הלימודים יתקיימו בגן הקבוע במקום זה ._____________________ :
ב .הלימודים יתקיימו במוסד חילופי שם המוסד החילופי ._____________ :
כתובת ._____________ :
טלפון .______________ :
ג.

סדר הכניסה למרחב המוגן והיציאה ממנו :

__________________________________________________

סרטוט סכמתי של שטח המוסד
גדרות חיצוניות  +מיקום השערים ,מיקום המבנה וצורתו  +הכניסה למבנה במידת האפשר יש לציין נקודות חשובות
,כגון חצר משחקים סככה ,גינה וכדומה.

צפון
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מערב

מזרח

דרום

התנהלות בתרגילים
תרגילי כניסה למרחב מוגן:
הכניסה למרחב מוגן מתבצעת בעת:
 )1תרגיל ירי טילים
 )2חשש לחדירת מחבל
 )3חפץ חשוד
להלן סדר הפעולות:
 )1בעת הישמע צפירה אזורית /דיווח על אירוע בטחוני /אזעקה
 )2הכנסת הילדים בצורה מסודרת למרחב המוגן (לפי הכי מוגן שיש).
 )3הפעלת תכנית "הפגה פדגוגית".
 )4חזרה לגן ובדיקת נוכחות של כל הילדים.
*במרחב השומרון זמן ההתראה דקה וחצי (צפון השומרון  60שניות)

תרגילי יציאה מהגן:
הכניסה למרחב מוגן מתבצעת בעת:
 )1תרגיל רעידת אדמה:
נוהל הפעלה בעת אירוע רעידת אדמה בגני ילדים:
 )1בעת רעידת אדמה הגן הוא החלל הכי פחות בטוח לכן השאיפה היא להוציא את הילדים
כמה שיותר מהר מחוץ לגן.
 )2יש לבחור מקום מרוחק ממבנים עצים או עמודים שאליו ניתן לפנות את הילדים במקרה
של רעידת אדמה ,לוודא שציר ההליכה אל המקום ללא מפגעים בטיחותיים.
 )3יש לשאוף להוציא את הילדים מחוץ למבנה בפחות מ 90-שניות.
כללי:
-

יש לבצע מספר תרגילים לפני כדי שהילדים יבינו מה הם צריכים לעשות.
ביום התרגיל אתן מפעילות עצמאית את התרגיל ללא צפירה מיוחדת.
יש לשלוח לאגף הביטחון סיכום תרגיל

 )2שריפה:
יציאה למרחב הפתוח ,והפעלת הילדים ע"י תוכנית הפעלה פדגוגית
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כ"ו באלול תשע"ז
 17בספטמבר 2017
סימוכין2000-2005-2017-0042960 :
לכבוד
תפוצת הקב"טים ברשויות מחוז המרכז
תפוצת הפיקוח הפדגוגי במחוז המרכז
שלום רב,

הנדון :תרגיל מוס"ח ארצי לשנה"ל תשע"ח
 .1תרגיל מוס"ח ארצי לשנה"ל תשע"ח יתקיים ביום שלישי ,ה' באדר 20 ,בפברואר  - 2018במתווה ירי טילים.
 .2בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך ,בתי-ספר וגני ילדים.
 .3אין לתכנן ו/או לבצע כל פעילות חוץ בית-ספרית (סיורים/טיולים) ביום התרגיל.
 .4התרגיל הארצי יכלול את הפעולות הבאות :
א .תרגיל התגוננות לכל התלמידים והמורים במתווה ירי טילים.
ב .תרגול צל"ח ( צוות לשעת חירום ) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים.
ג .תרגול "למידה מרחוק " באמצעות אתר האינטרנט הבית ספרי .התלמידים יתבקשו לעסוק בתכנים
לימודיים מתוקשבים ולנהל שיח עם המורה באמצעות המערכת.
 .5יש לשלב מועד זה בתכנית הבית ספרית השנתית.
 .6נא הפיצו תוכן מסמך זה לידיעת מנהלי מוסדות החינוך ולגורמים רלוונטיים ברשות.

בברכה,
עינב זרקא
ממונה בטיחות ושע"ח
מחוז המרכ
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דוח אירוע חירום חריג
לכבוד:
קב"ט מוס"ח מוא"ז שומרון__________________________:
מאת :מנהל/ת גן

 -שם פרטי ____________ שם משפחה ___________

שם המוסד ____________ טל' גן ____________ טל' נייד ____________________
פקס _________________ דוא"ל _________________________________________
============================================================

הנדון  :דוח אירוע חירום חריג
================================================
 מקום האירוע ____________________ תאריך האירוע ___________ שעת האירוע _________ גורם /סיבת האירוע –אלימות

מפגע בטיחותי

תאונה עצמית

פיגוע

אחר

=============================================================
 שם הנפגע _______________ גיל _______ -:שם גן ___________________ כתה _______ כתובת ________________________________ (מגורי הנפגע). שם הורי הנפגע _______________ - :טלפון בית ______________ - :טלפון נייד ___________-:=============================================================
 האם בוצע פינוי ולאן (שם ביה"ח בו מאושפז) _________________________________________ מצבו הרפואי _______________________________________________________________=============================================================
 תיאור האירוע – קצר ותמציתי _____________________________________________________________________________________________________________________________
 פעולות ראשונות שננקטו _________________________________________________________________________________________________________________________________
 מסקנות ראשונות ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 המשך טיפול (באם יש נא לפרט) __________________________________________________=============================================================
המדווח -:שם פרטי ומשפחה ____________________ תפקיד ____________________________

טל' נייד _____________ טל' משרד ________________

חתימה ______________
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