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החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי
אגף בטחון מוסדות חינוך
נוהל בדיקת "לחצן מצוקה" –בגן הילדים

דצמבר 4102

 .0רגישותם הביטחונית והבטיחותית של גני הילדים מחייבת התקנת "לחצן מצוקה" בכל גן
שיאפשר תגובה מהירה של גורמי הביטחון לסייע לגן בעת אירוע.
 .4בשל חשיבותו של מרכיב ביטחוני זה יש צורך לבדוק את תקינותו ואת עירנות גורמי הביטחון
להגעה לגן במהירות האפשרית.
 .3ביקורת תקינות תבוצע אחת לחודש על ידי מנהלת הגן ,ויועבר דיווח ביצוע בכתב לקב"ט הגזרה
על גבי טופס דווח בדיקה חודשית ללחצן מצוקה המצ"ב.
 .2אחת ל 3 -חודשים בגן שיקבע על ידי קב"ט הגזרה תבוצע בדיקת לחצן המצוקה על ידי מנהלת
הגן ,כולל הפעלה והתייצבות של גורמי הביטחון לחבירה בגן.
 .5את דיווח הבדיקה התלת חודשי כולל הפעלת גורמי הביטחון יש למלא על גבי הטופס המצורף
המצ"ב ,להעבירו לקב"ט הגזרה.
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יש לתדרך ולתרגל את הגננת המחליפה והסייעת המחליפה.

 .7באשכול גנים עם מאבטח יש להכיר למאבטח את מיקום הלחצן.
 .8המערכת מבצעת גם בדיקה עצמית עצמאית ומודיעה על תקלה למוקד העירוני.
 .9לחצן המצוקה הינו מרכיב ביטחון קריטי בגן ,נא לדווח למוקד ולקב"ט על כול תקלה ובעייה.
 .01בדיקת לחצן המצוקה תתבצע באופן הבא :
א .מנהלת הגן או אדם אחר מצוות הגן ילחץ על לחצן משטרה לחיצה ממושכת של כ  5שניות.
ב .טלפון הגן חייב להיות פנוי לקבלת שיחת טלפון חוזרת מהמוקד העירוני . 011
ג .לאחר הלחיצה על לחצן המצוקה על המכשיר לתת חיווי בנורה כחולה למשך של כ 5
שניות אשר משמעותו כי המוקדנית במוקד קיבלה את קריאת המצוקה -קריאה נשלחה .
ד .המוקדנית במוקד תתקשר אל טלפון הגן.
ה .מנהלת הגן או איש צוות הגן אשר לחץ על לחצן המצוקה יענה לטלפון וימסור למוקדנית
כי מדובר בבדיקת תפקוד מכשיר המצוקה.
ו .מוקדנית המוקד תרשום את ביצוע הבדיקה במערכת המצוקה.
ז .מנהלת הגן תדווח בכתב על בדיקות לחצן המצוקה שבוצעו בחודשים הרלוונטיים לדיווח
התלת חודשי.
 . 00על הגננת לשים לב לשני דברים:
א .ראיית חיווי האישור במכשיר שהקריאה נשלחה .
ב .קבלת טלפון חוזר ממוקדנית העירייה לטלפון הגן.
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 .01תקלה במכשיר :
במידה ויש תקלה במכשיר כגון:לא מתקבלת הקריאה במוקד ,לא נראה חיווי האישור במכשיר.
א .על מנהלת הגן לחייג טלפונית למוקד העירוני  9524799או  016ולדווח על התקלה.
ב .על מנהלת הגן לעדכן את צוות הגן כי המכשיר לא תקין ועד לתיקונו יש לטלפן ישירות
למוקד בכול אירוע ביטחוני ,בטיחותי.
ג .על מנהלת הגן לדווח על התקלה לקב"ט המרחב.
 .03טיפול בתקלה:
א .מנהלת הגן תדווח לקב"ט על תיקון התקלה .
ב .במידה וכעבור  3ימים מדיווח תקלה במכשיר המצוקה לא הגיע טכנאי לטיפול
בתקלה/לא נפתרה הבעייה – מנהלת הגן תעדכן מיידית את הקב"ט המרחבי להמשך
טיפולו עם הגורמים המתאימים.
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נספח  -דו"ח בדיקת לחצן מצוקה
תאריך_________________ :

לכבוד
קב"ט מוס"ח _______________

הנדון :בדיקה חודשית ל"לחצן מצוקה"  -דיווח
.1

בדיקת תקינות "לחצן מצוקה" בגן ילדים ,תבוצע על ידי מנהלת הגן אחת לחודש
ועל-ידי קב"ט הגזרה במסגרת הביקורות המתוכננות ו/או המזדמנות המתבצעות בגן.
להלן סדר הפעולות בעת ביצוע הבדיקה:

.1

סד'
0

הפעולה

תגובה

לחיצה ממושכת
במשך  5שניות
על כפתור המשטרה

תקין

לא תקין

הערות

קבלת חיווי במוקד,
וביצוע התקשרות
טלפונית לגן.

לוודא שנבדק בזק ואלחוטי
הערות  /הנחיות לטיפול
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

פרטי מנהלת הגן
___________________
שם הגן

_______________
מספר הגן

_________________ ________________
חתימה
שם פרטי ושם משפחה

___________________________
כתובת הגן

________________
טלפון הגן

_____________
נייד מנהלת הגן

