
    החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי                                       

 יבורמחלקת ביטחון מוסדות חינוך וצ

 תכנית הדרכת  כיבוי אש לצוות כיבוי בית ספרי

השתלמות בכיבוי אש בתחנת הכיבוי  נקיים,    2020/ ינואר  2019במהלך חודש דצמבר השנה  .1
 .ואבות הבית  , לצוותי כיבוי האש של בתי הספרפינת משה דיין 2ראשון לציון רחוב בן צבי 

 תלמידים + רכז / ת הביטחון    6בכל מחזור שיפורט בטבלה בהמשך, יש לשלוח   לפחות   .2
, מומלץ שהתלמידים יהיו עם ורצוי גם המורה שבחירום ינהל את צוות כיבוי האש בביה"ס

 שנות לימוד לפחות כך, שישמשו אותנו שנתיים לפחות. 2יתרת 

  0945בשעה המשתלמים בתחנת הכיבוי ברחוב בן צבי פינת משה דיין  התייצבותיש לוודא  .3
 כוללת מצגת, כיבוי אש במטפי כיבוי   1200עד השעה  1000משעה ההשתלמות שתערך 

 ותצוגת אמצעי כיבוי  . 102חוויה בפני עצמה, סיור במוקד 

 על בית הספר לדאוג להסעת / הליכה רגלית  של המשתלמים לתחנת הכיבוי וחזרה  . .4

 נא להיות בקשר עם קב"ט המרחב שלכם. .5

 נציגים . 2יש לשלוח עד  בחינוך המיוחד .6

 התייצבות עם רשימה שמית תלמידים ומורה לצורך הכנת התעודות.  .7
   5מחזור    4מחזור    3מחזור    2מחזור    1מחזור  מחזור
 9.12.2019 5.12.2019 4.12.2019 3.12.2019 2.12.2019 תאריך

 ליאור חרזי ליאור חרזי באיוך אביי שי אדסר באיוך אביי ט תורן"קב
 ניצנים פרס נובל ותאומנוי אביבים מרחבים 
 עין הקורא הדרים אשלים איתמר נווה דקלים 
 רעות נגבה אתרים ויתקין נווה עוז 
 שלמון סיני כרמים חופית זבולון המר 
 אשכולות יסוד המעלה רננים נווה חוף שקמה 
      
 

 10מחזור  9מחזור    8מחזור    7מחזור    6מחזור  מחזור
 17.12.2019 16.12.2019 12.12.2019 11.12.2019 10.12.2019 תאריך

 באיוך אביי שי אדסר נזר ישראל אדמונד אדמונד  ט תורן"קב
 בן גוריון בני עקיבא חפץ חיים הראל תרבות 
 מישור הנוף מקיף ז' כנסת מאיר ישורון  תמיר 
 יפה נוף מיכה רייסר מגן אברהם אליאב רמז 
 רקפות  אנקורי אור מלכה  אלונים עדיני 
 מורה 2 -שקמים מקיף יא' שובו 2 -צליל מיתר  בארי 
 מורה 2 -בלקינד מורה -רון ורדי  חדר ראשון מורה 2 -חצב אריאל שרון 

              

 15מחזור  14מחזור  13מחזור  12מחזור  11מחזור  מחזור
 8.1.2020 7.1.2020 6.1.2020 19.12.2019 18.12.209 תאריך

 ליאור חרזי אדמונד שי אדסר אדמונד אברהם בן ט תורן"קב
 מקיף א' מקיף ד' מקיף ה' אופקים מקיף ח' 
 חט"ב דורות חט"ב ארן חט"ב רבין חביב מקיף ט' 
 מקיף ב' מקיף ו' מקיף י' מעלה שמעוני חט"ב גנים 
 מקיף ג' חט"ב טביב חט"ב אבני החושן רוזן ויצ"ו נחלת 
 חט"ב הבילויים נעמ"ת מורה 2 –בני ארזים  ידלין  מקיף יג' 
 טומשין  מקיף יב'  מורה 2 -ארזים   
   הבית של תמר   
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 מינהל החינוך 30קבוצות של  –מחזורי אבות בית 

 19מחזור  18מחזור  17מחזור  16מחזור  מחזור
 15.1.2020 14.1.2020 13.1.2020 9.1.2020 תאריך

 ות ביתאב אבות בית אבות בית אדמונד ט תורן"קב
    בית יעקב 
      רזאל מאורות 
    אולפנה 
    מורה -שלהבות  
    מורה -חב"ד בנות  
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