החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי
אגף חירום וביטחון

רשימת תיוג – לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט

נושא
קבלת אישור
בטיחות
לביה"ס

מועד אחרון
24.8.2018

פירוט
קבלת האישור מממונה
הבטיחות העירוני

2

כנס הערכות
פתיחת שנה
תחילת שנת
לימודים בנות
חרדי
קורס מגיש
עזרה ראשונה
סיום מינוי רכז
ביטחון
ובטיחות
פתיחת שנה"ל
תיאום מאבטח

21.8.2018

הצגת רשימת התיוג ומשימות

הערות
ניתן לפנות לקוסטא או לסיגי
מוסרי 03-9547052
SigalM@rishonlezion.muni.il
אולם פיס רביבים

27.8.2018

בית יעקב ,רזאל /מאורות

היכן שיידרש

7

סקר בטיחות
מדגמי  -מבדק
סקר מרכיבי
ביטחון  -מבדק

9

סקר מקלטים/
ממ"דים -
טופס
פ"ע מנהל/ת-
קב"ט
מינוי צוותי
חירום בית
ספרים
תדרוך
המאבטח
לנוהלי כניסה
לביה"ס
יום מסכם
קורס רכזי
ביטחון
ביצוע תרגיל
פינוי מירי
טילים למקום
הכי מוגן שיש
כנס רכזי
ביטחון
לפתיחת שנה
תרגיל הגנת
העורף "עמידה
איתנה"

1

3
4
5
6

8

10
11
12

13
14

15
16

לעובדי הוראה

19.8.2018
31.8.2018

ע"ג טופס מינוי רכז בית ספרי

להעביר לאישור הקב"ט

2.9.2018

פגישה עם מאבטח בית הספר
ותיאום ציפיות והנחיות
מנהל/ת
איתור ליקויי בטיחות
משיפוצי הקיץ ובכלל
לוודא תקינות מרכיבי
הביטחון שערים ,גדרות ,ביתן
שומר ,מצוקה
לוודא תקינות ,זמינות ולא
מחסן ,אימות שטח רצפה
כולל
פגישת עבודה והיכרות עם
קב"ט בית הספר
צוותי כיבוי ,עזרה ראשונה,
סדרן ,סורק +מורה אחראי
לכול צוות
המנהלת

חברות אבטחה חדשות בעיר

2.9.2018

להעביר למוקד העירוני ולקב"ט
להעביר למוקד העירוני ולקב"ט
לצורך מסמך פערי מיגון
מומלץ גם רכז /ת ביטחון ביה"ס
טופס המינוי יועבר לרכזים

20.9.2018

יום מסכם לרכזי ביטחון
משתתפי קורס קיץ 2016

במקיף ח'

15.9.2018

תרחיש ירי טילים תלמידים
בכיתות וכניסה למקלט/ממ"ד

פינוי למקלט באזעקה

6.9.2018

הכנס מיועד לרכזי הביטחון
והבטיחות לקבלת תכנית
העבודה
תרגיל לאומי אזעקה ארצית
ופינוי להכי מוגן שיש

זימון יצא בנפרד

26.3.2019

פיקוד העורף

בוצע

החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי
אגף חירום וביטחון

17

מילוי תיק
הביטחון
במנבסנ"ט
ביצוע תרגיל
רעידת אדמה
עד
בדיקת מערכת
התרעה
לרעידת אדמה
עדכון תיק
השטח
הנחיות מנהל/
ת -כניסה
לביה"ס
חתימת מנהלת
על אישור
צפייה
עדכון מדב"ס,
מנב"ס וכדומה

24

תכנית מיגון
לפערי מיגון
בקורת ציוד
החירום
בביה"ס
עדכון תיק
הביטחון ותיק
השטח
יום ריענון א'
לרכזי ביטחון
ותיקים
עדכון תיק
מתקן קליטה

18
19
20
21
22
23

25
26
27
28

21.9.2018

רעידת אדמה ופינוי המבנים
למקום בטוח

פינוי למקום הכי בטוח שיש

21.9.2018

בדיקת המערכת בבתי הספר
היכן שהותקנה בקיץ

בתי ספר ישנים עד  1980וחדשים

19.10.2018
2.9.2018
21.9.2018

11.11.18

 29תכנית טיולים
שנתית
 30הדרכת חפץ
חשוד
 31מליאת חדר
מורים בטיחות
 32הדרכת צוותי
כיבוי אש בית
ספרים
 33יום ריענון ב'
לרכזי ביטחון
ותיקים
 34מליאת חדר
מורים טיולים

12.12.18

מי מותר ומי אסור לכניסה-
הפצה להורים ,לקב"ט
ולמאבטח
חוזר מנכ''ל מצלמות
תשעה(9/א) ,י"ד באייר
התשע"ה 03 ,במאי 2015
תלמידים ,מערכת שעות,
כתובת ביה"ס ,שיבוץ חדרים
ועוד
על פי מטרז' המקלט וכמות
תלמידים תשע"ז
חוזר מנכ''ל תשעה(2/ב) ,י"ג
בתשרי ה-תשע"ה07 ,
באוקטובר 2014
עדכון התיקים והעברת
עדכונים לקב"ט לצורך עדכון
הגורמים
משרד החינוך קבע יום ריענון
אחת לשנתיים החל מ-תשע"ו

הנוהל יתלה בשער ביה"ס
נספחים :ג' ,ד' ,ו'
תקן אבטחה ועוד מותנים
בעדכון
תכנית חלוקת ימי לימוד
לשכבות גיל
ראו -היפר קישור לחוזר -טבלת
עזר
תיק ביטחון מוסדי מקוון
במנב"סנט
ייערך בפסג"ה יש להירשם
מראש
עדכון בעלי תפקידים נוהל 24

רלוונטי ל 23 -בתי ספר
שהוגדרו כמרכזי קליטה
עירוניים
העברת התכנית השנתית
לקב"ט לצורך בקורת יציאה
לטיול
לכיתות ה' – ע"י הקב"ט ,יתר
הכיתות מורי הכיתות
מי שמעוניין לזמן למליאה
יועץ בטיחות מחוזי יפנה
לקב"ט
תלמידים ואבות בית בתחנת
כיבוי ראשל"צ

מימון מינהל החינוך -ערכת
הפעלה?

משרד החינוך קבע יום ריענון
אחת לשנתיים החל מ-תשע"ו

ייערך בפסג"ה יש להירשם
מראש

מי שמעוניין לזמן למליאה
פקח טיולים מחוזי יפנה
לקב"ט

תאום ישיר ליועץ

הנחיית משרד החינוך
יש מצגת וסרט בפורטל
הביטחון
תאום ישיר ליועץ

החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי
אגף חירום וביטחון

 35תרגילי קב"ט
– מוס"ח ארצי
 36תרגיל הדגמה
לקראת הארצי
37
38
39

40
41
42

יום ריענון ג'
לרכזי ביטחון
ותיקים
תרגיל הדמיה
– צל"ח
תרגיל מוס"ח
ארצי תשע"ט
(*) ראו הערות
מטה
תרגיל למידה
מקוונת
למרחוק
תרגיל שריפה
ופינוי משער
מילוט
אבטחה בחינוך
המיוחד

 43אבטחת
בגרויות
44

45
46
47
48
49

הנחיות ביטחון
באירועים
המתקיימים
בתוך המוסד
החינוכי
בוקר יציאה
לטיול – סיוע
קב"ט
מיגון ציוד
רגיש בחופשות
קורס רכזי
ביטחון
ובטיחות
קורס מגיש
עזרה ראשונה
לעו"ה
בית הספר של
הקיץ

 50קייטנות קיץ
החברה
העירונית

כהכנה לתרגיל הארצי הקב"ט
יתרגל את ביה"ס
תרגיל הדגמה וכנס רכזי
ביטחון לקראת תרגיל מוס"ח
ארצי
משרד החינוך קבע יום ריענון
אחת לשנתיים החל מ-תשע"ו

12.3.2019

12.3.2019

חופשות
מועדים
לפי הצורך

שוטף
חופשות
7.11.2018

ביצוע תרגיל צל"ח במסגרת
התרגיל הארצי
התרגיל הארצי השנתי,
תרחיש רעידת אדמה ושרפה

לו"ז בתכנית העבודה לרכז
זימון לרכזים יצא בנפרד
ייערך בפסג"ה יש להירשם
מראש
יפורסם בדצמבר
אסורה פעילות חוץ בית ספרית

במסגרת התרגיל הארצי

נוהל יפרסם בדצמבר

תרגיל בניהול הקב"ט לפינוי
ביה"ס באירוע שריפה

יפורסם בתכנית העבודה
השנתית

הגשת בקשה לקב"ט לאבטחת
המוסד בחופשות-לאישור
המשטרה
הגשת בקשה לאישור האגף
העל יסודי  100תלמידים
ומעלה
חוזר מנכ''ל תשעג(2/א) ,כ"ד
בתשרי התשע"ג10 ,
באוקטובר
 2012הגשת בקשה לאישור
קב"ט
העברת אישור הלשכה לקב"ט
כולל שעת התייצבות ומקום

לפרט ימים ושעות נדרשות-
מימון מ"י

ריכוז ציוד רגיש וגניב עד כמה
שניתן כולל רשימת פיזור
 14מפגשים שבועיים 1600-
 1930למינויים חדשים תשע"ז

הזמנה מקושרת תקציב
מסיבות ,אספות ,כנסים ,אירועי
חג אירועים מחוץ לחצר ראה
חוזר טיולים
קב"ט יסייע לאחראי טיול
בדיקה לפני ואחרי
מיועד לרכז שטרם עבר קורס

חופשת חנוכה ,פסח ,יולי
 ,2019אוגוסט 2019

לעודד הרשמה

הגשת בקשה לאבטחה מ 100
תלמידים ומעלה וחתימת
קב"ט
אישור קב"ט להפעלה ביטחון
ובטיחות

חינוך -אישור תקציבי ,ביטחון -
איוש
אבטחה במימון החברה  100ילד
ומעלה

