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 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי
 אגף ביטחון מוסדות חינוך 

 

 
 
 
 
 

 על ידי הקב"טביצוע תרגילי היערכות לחירום  הנדון:
 

 
 .וגני ילדים ותחת אחריותו מספר בתי ספר גזרתי.לכל קב"ט 1
 
 .בשנה"ל תשע"ה הקב"ט.נוהל זה מפרט את סוגי התרגילים שבהם מחויבת השתתפות 2
 
 :התרגילים בהשתתפות הקב"ט   3    להלן.3
 

  מוס"ח ארציהתגוננות לאחר מכן לחצר ביה"ס כהכנה לתרגיל  ופינוי התגוננותתרגיל  .א
  , במתווה שיסוכם בעתיד. 2112פברואר  11 -ב
 

   -"אירוע שריפה"לשטח כינוס מחוץ לחצר ביה"ס לאחר  פינוי משער מילוטתרגיל     ב.   
 .  2112/מאי אפריל בחודשיםתרגיל זה יבוצע           

 
  מתוך כיתות בתאום עם רכז הביטחון והבטיחות ,11:11יחלו בשעה .התרגילים בביצוע הקב"ט 4
  התלמידים יחזרו לכיתות.  הלימוד ובסיום התרגיל כל   
 
 .סיום התרגיל רק לאחר כניסת כל התלמידים לכיתות וביצוע בדיקת נוכחות על ידי צוות2
 בית הספר.  לרכז ביטחוןההוראה ודווח    
 
 והקב"ט. רכז הביטחון ת ביה"ס,\סיכום בנוכחות מנהל. בסיום התרגיל יערך 1
   
 .עותק מדו"ח ביצוע התרגיל יימסר לבית הספר ויתויק בתיק ביטחון מוסדי.7
 
 חובת ביצוע תרגילים מקדימים  -ורכז הביטחוןת המוסד החינוכי \באחריות מנהל.8
 ".82עד עמוד  44)ב(,מעמוד 3בהתאם לחוזר מנכ"ל "נוהלי ביטחון סו/   
 
 .מצ"ב לו"ז מפורט לתרגילים שיבוצעו על ידי הקב"טים.4
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 לביטחון ולסדר ציבוריהחברה העירונית ראשון לציון 

 אגף ביטחון מוסדות חינוך 
 

 הגן/ ופינוי לחצר ביה"ס מועדי תרגיל התגוננות

  

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט  -תשע"ה –לשנה"ל 

 

 מערב   גזרת

 
 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  ראשון 14.12.14 חופית 1

  שני 12.12.14 נווה חוף 2

  שלישי 11.12.14 מקיף יוד 3

  ראשון 28.12.14 מקיף יוד -אבני החושן 4

  שני 24.12.14 איתמר 5

  שלישי 31.12.14 ויתקין 6

  ראשון 4.1.12 בני עקיבא 7

  שני 2.1.12 תיכון תל אביב 8

  שלישי 1.1.12 אביבים 9

  ראשון 11.1.12 רננים 11

  שני 12.1.12 מעלות 11

  שלישי 13.1.12 מקיף ה' 12

  ראשון 18.1.12 רבין 13

  שני 14.1.12 שקמים 14

  שלישי 21.1.12 מאורות 15

  ראשון 22.1.12 רזאל 16

  שני 21.1.12 42אשכול גני ה' באייר  17

  שלישי 27.1.12 אשכול גני הפעמונית  18

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי

 מוסדות חינוך וציבוראגף ביטחון 
 

 

 / הגןמועדי תרגיל "שריפה" ופינוי משער מילוט מחוץ לחצר ביה"ס

 

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט  -  תשע"ה –לשנה"ל 

 

 מערב   גזרת

 

 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  שני 13.4.12 חופית 1

  שלישי 14.4.12 נווה חוף 2

  רביעי 12.4.12 מקיף יוד 3

  ראשון 14.4.12 מקיף יוד -אבני החושן 4

  שני 21.4.12 איתמר 5

  שלישי 21.4.12 ויתקין 6

  ראשון 21.4.12 בני עקיבא 7

  שני 27.4.12 תיכון תל אביב 8

  שלישי 28.4.12 אביבים 9

  ראשון 3.2.12 רננים 11

  שני 4.2.12 מעלות 11

  שלישי 2.2.12 מקיף ה' 12

  ראשון 11.2.12 רבין 13

  שני 11.2.12 שקמים 14

  שלישי 12.2.12 מאורות 15

  שני 18.2.12 רזאל 16

  שלישי 14.2.12 42אשכול גני ה' באייר  17

  רביעי 21.2.12 אשכול גני הפעמונית  18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי

 אגף ביטחון מוסדות חינוך 

 
 

 / הגןופינוי לחצר ביה"ס מועדי תרגיל התגוננות

 
  

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט  - תשע"ה –לשנה"ל 
 

 קריות   גזרת

 
 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  א 14/11/15 נווה דקלים 1
  ב 15/11/15 נווה עוז 2
  ג 16/11/15 מרחבים 3
  ד 17/11/15 שקמה 4
  א 11/11/15 מקיף ח' 5
  ב 12/11/15 חט"ב ח' 6
  ג 13/11/15 מקיף יא' 7
  ה 8/11/15 פרס נובל 8
  א 18/11/15 אתרים 9

  ב 26/11/15 אנטרפולוגי 11
  ג 27/11/15 אומנויות 11
  ד 28/11/15 מקיף ט' 12
  ה 29/11/15 מקיף ט' -קריית גנים 13
  א 11/12/15 זיו כרמים 14
  ב 12/12/15 זבולון המר 15
  ג 13/12/15 אשכול גני מצילתיים 16
  ד 14/12/15 אשכול גני חצוצרה 17
  ה 15/12/15 אשכול גני רמח"ל 18

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי

 אגף ביטחון מוסדות חינוך וציבור
 

  
 

 / הגןביה"סמועדי תרגיל "שריפה" ופינוי משער מילוט מחוץ לחצר 

 
  

 

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט   -  תשע"ה –לשנה"ל 

 
 קריות   גזרת

 
 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  א 13/15/15 נווה דקלים 1
  ב 14/15/15 נווה עוז 2
  ג 15/15/15 מרחבים 3
  ד 16/15/15 שקמה 4
  ה 17/15/15 מקיף ח' 5
  א 11/15/15 חט"ב ח' 6
  ב 11/15/15 מקיף יא' 7
  ג 12/15/15 פרס נובל 8
  ד 13/15/15 אתרים 9

  ה 14/15/15 אנטרפולוגי 11
  א 17/15/15 אומנויות 11
  ב 18/15/15 מקיף ט' 12
  ב 11/16/15 מקיף ט' -קריית גנים 13
  ג 12/16/15 זיו כרמים 14
  ד 13/16/15 זבולון המר 15
  ה 14/16/15 אשכול גני מצילתיים 16
  א 17/16/15 אשכול גני חצוצרה 17
  ב 18/16/15 אשכול גני רמח"ל 18
 
 
 
 



  

 

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי
 אגף ביטחון מוסדות חינוך

 

 / הגןופינוי לחצר ביה"ס מועדי תרגיל התגוננות
 

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט -תשע"ה   –לשנה"ל 

 צפון גזרת
 

 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  שני 2.1.12 בן גוריון נחלת 1

  שלישי 1.1.12 יפה נוף 2

  רביעי 7.1.12 שלמון 3

  חמישי 8.1.12 ארזים 4

  שני 12.1.12 מגן אברהם 2

  שלישי 13.1.12 מקיף יב'  המעיין 1

  רביעי 14.1.12 נזר ישראל 7

  חמישי 12.1.12 ויצ"ו נחלת 8

  שני 14.1.12 אשכול גני ורד 4

  שלישי 21.1.12 אשכול גני שלינקה 11

 

 / הגןמועדי תרגיל " שריפה " ופינוי משער מילוט מחוץ לחצר ביה"ס

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט  – תשע"ה –לשנה"ל 

 צפון  גזרת   
 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  שני 27.4.12 בן גוריון נחלת 1

  שלישי 28.4.12 יפה נוף 2

  רביעי 24.4.12 שלמון 3

  חמישי 31.4.12 ארזים 4

  שני 4.2.12 מגן אברהם 2

  שלישי 2.2.12 מקיף יב'  המעיין 1

  רביעי 1.2.12 נזר ישראל 7

  שני 11.2.12 ויצ"ו נחלת 8

  שלישי 12.2.12 אשכול גני ורד 4

  רביעי 13.2.12 אשכול גני שלינקה 11

 



  

 

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי

 אגף ביטחון מוסדות חינוך 
 

 

 / הגןופינוי לחצר ביה"סמועדי תרגיל התגוננות  
 

  

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט   -תשע"ה  –לשנה"ל 
 

 רמז כצנלסון גזרת 

  

 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  שני 1.12.14 המעלהיסוד  1

  רביעי 3.12.14 בארי 2

  שני 8.12.14 הראל 3

  רביעי 11.12.14 ידלין 4

  חמישי 11.12.14 צעד קדימה 5

  שני 2.1.12 עין הקורא 6

  רביעי 7.1.12 ניצנים 7

  חמישי 8.1.12 מקיף א' 8

  שני 12.1.12 אשכולות 9

  רביעי 14.1.12 נגבה 11

  חמישי 12.1.12 מקיף ב' 11

  שני 14.1.12 נתיב האולפנה 12

  רביעי 21.1.12 אחרון הבילויים 13

  חמישי 22.1.12 אולפן אחווה 14

  שני 21.1.12 מקיף ג'  העמית 15

  רביעי 28.1.12 מקיף א' -דורות 16

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי

 אגף ביטחון מוסדות חינוך 
 

   / הגןמועדי תרגיל " שריפה "  פינוי משער מילוט מחוץ לחצר ביה"ס 
 

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט   -תשע"ה  –לשנה"ל  

 

 רמז כצנלסון גזרת 

  

 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  שני 13.4.12 יסוד המעלה 1

  רביעי 12.4.12 בארי 2

  שני 21.4.12 הראל 3

  שלישי 21.4.12 ידלין 4

  שני 27.4.12 עין הקורא 5

  רביעי 24.4.12 ניצנים 6

  שני 4.2.12 אשכולות 7

  רביעי 1.2.12 נגבה 8

  שני 11.2.12 נתיב האולפנה 9

  רביעי 13.2.12 אחרון הבילויים 11

  חמישי 14.2.12 צעד קדימה 11

  שני 18.2.12 מקיף ג'  העמית 12

  רביעי 21.2.12 מקיף א' -דורות 13

  חמישי 21.2.12 אולפן אחווה 14

  שלישי 21.2.12 מקיף א' 15

  חמישי 28.2.12 מקיף ב' 16

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי

 אגף ביטחון מוסדות חינוך 
 

 

 / הגןופינוי לחצר ביה"סמועדי תרגיל התגוננות  
 

  

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט   -תשע"ה  –לשנה"ל 
 

 דרום    גזרת 

  

 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  ראשון 7.12.14 הדרים 1

  שני 8.12.14 רמז 2

  שלישי 4.12.14 עדיני 3

  רביעי 11.12.14 סיני 4

  חמישי 11.12.14 מישור הנוף 5

  ראשון 14.12.14 מקיף ד' 6

  שני 12.12.14 מקיף ד' -זלמן ארן 7

  ראשון 28.12.14 מקיף ו' יגאל אלון 8

  שני 24.12.14 טביב 9

  שלישי 31.12.14 ישורון  11

  רביעי 31.12.14 אור מלכה 11

  ראשון 4.1.12 חצב 12

  שני 2.1.12 בית אקשטיין 13

  שלישי 1.1.12 רון ורדי 14

  רביעי 7.1.12 בני ארזים 15

  חמישי 8.1.12 בלקינד 16

  ראשון 11.1.12 נעמ"ת 17

  שני 12.1.12 טומשין 18

  שלישי 13.1.12 כנסת מאיר 19

  רביעי 14.1.12 3אשכול גני רמב"ן  21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי

 אגף ביטחון מוסדות חינוך 
 

 

   / הגןמועדי תרגיל " שריפה "  פינוי משער מילוט מחוץ לחצר ביה"ס 
 

  

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט   -תשע"ה  –לשנה"ל 

   דרום גזרת 

  

 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  ראשון 3.2.12 הדרים 1

  שני 4.2.12 רמז 2

  שלישי 2.2.12 עדיני 3

  רביעי 1.2.12 סיני 4

  ראשון 11.2.12 מישור הנוף 5

  שני 11.2.12 מקיף ד' 6

  שלישי 12.2.12 מקיף ד' -זלמן ארן 7

  רביעי 13.2.12 מקיף ו' יגאל אלון 8

  חמישי 14.2.12 טביב 9

  שני 18.2.12 ישורון  11

  שלישי 14.2.12 אור מלכה 11

  רביעי 21.2.12 חצב 12

  חמישי 21.2.12 בית אקשטיין 13

  שלישי 21.2.12 רון ורדי 14

  רביעי 27.2.12 בני ארזים 15

  חמישי 28.2.12 בלקינד 16

  שני 1.1.12 נעמ"ת 17

  שלישי 2.1.12 טומשין 18

  רביעי 3.1.12 כנסת מאיר 19

  חמישי 4.1.12 3אשכול גני רמב"ן  21
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי

 אגף ביטחון מוסדות חינוך 
 

 

 / הגןופינוי לחצר ביה"ס מועדי תרגיל התגוננות  
 

  

  מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט   -תשע"ה  –לשנה"ל 
 

   מזרח גזרת 

  

 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  ראשון 7.12.14 תרבות 1

  שני 8.12.14 בית יעקב 2

  שלישי 4.12.14 חביב 3

  רביעי 11.12.14 חפץ חיים 4

  חמישי 11.12.14 רוזן 5

  ראשון 14.12.14 שובו 6

  שני 12.12.14 מעלה שמעוני 7

  ראשון 28.12.14 רעות 8

  שני 24.12.14 רביבים -מקיף ז' 9

  שלישי 31.12.14 מקיף ז' -מיכה רייסר 11

  רביעי 31.12.14 אופקים 11

  ראשון 4.1.12 אנקורי 12

  שני 2.1.12 תמיר )מרום ראשון( 13

  שלישי 1.1.12 חדר ראשון 14

  רביעי 7.1.12 מתי"א 15

  חמישי 8.1.12 88-41אשכול גני ההתיישבות  16

  ראשון 11.1.12 11אשכול גני תנועות הנוער  17

  שני 12.1.12 2אשכול גני ההכשרות  18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 לביטחון ולסדר ציבוריהחברה העירונית ראשון לציון 

 אגף ביטחון מוסדות חינוך 
 

 

   / הגןמועדי תרגיל " שריפה "  פינוי משער מילוט מחוץ לחצר ביה"ס 
 

  

 

 מוסדות חינוךבפיקוח קב"ט   -תשע"ה  –לשנה"ל 
 

   מזרח גזרת 

  

 הערות יום בשבוע תאריך / הגןשם בית הספר סד'

  ראשון 3.2.12 תרבות 1

  שני 4.2.12 בית יעקב 2

  שלישי 2.2.12 חביב 3

  רביעי 1.2.12 חפץ חיים 4

  ראשון 11.2.12 רוזן 5

  שני 11.2.12 שובו 6

  שלישי 12.2.12 מעלה שמעוני 7

  רביעי 13.2.12 רעות 8

  חמישי 14.2.12 רביבים -מקיף ז' 9

  שני 18.2.12 מקיף ז' -מיכה רייסר 11

  שלישי 14.2.12 אופקים 11

  רביעי 21.2.12 אנקורי 12

  חמישי 21.2.12 תמיר )מרום ראשון( 13

  שלישי 21.2.12 חדר ראשון 14

  רביעי 27.2.12 מתי"א 15

  חמישי 28.2.12 88-41אשכול גני ההתיישבות  16

  שני 1.1.12 11אשכול גני תנועות הנוער  17

  שלישי 2.1.12 2אשכול גני ההכשרות  18
 


