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 ח' ניסן תשפ"א

  2021מרץ  21 
 

 במוסדות החינוך - תשפ"אארצי  שבוע חירום

 ח פתוח הכי בטוח"שט -" ברעידת אדמה 

 ביטחון, בטיחות ושע"ח בגנ"י  – 2016)א( נובמבר  3עז/חוזר המנכ"ל, הוראות קבע 

 נוהלי שעת חירום במערכת החינוך – 2014אוקטובר  –)ב'(  2'/ עהחוזר המנכ"ל, הוראות קבע, 

 כללי .1

 .5.20216-2.כ"ד באייר -כ'ראשון עד חמישי, מים י במוסדות החינוך ייערך בישבוע חירום ארצ .א

 .בכיתת הגן  ילדי הגןרעידת אדמה כאשר התרחיש לתרגיל:  .ב

  מנהלת או סייעת הגן . של הכרזה האות והסימן לתחילת התרגיל: ע"י  .ג

בשטח פתוח  ק במסגרת כיתת הגןאך ור וחירום יתבצעהככלל, התרגול וההכנות לשבוע  .ד

 ובכפוף לכללי הקורונה, ללא בקרה חיצונית.

 מטרות שבוע החירום .2

למצבי  מערכת החינוךוהגברת מוכנות רעידת אדמה הטמעת ההנחיות להתגוננות בעת  .א

 .      בכפוף להנחיות פיקוד העורףבביה''ס ובגנים  החירום השונים.

 במוס''ח הרלוונטיים    בעת צונאמילהתגוננות  הטמעת ההנחיות .ב

 השיטה .3

 ברת ההנחיות לגני הילדים . חו והפצת)מקוון(  כנס גננותקיום  .א

 .הרעא"ד בכלל גני הילדים מעקב ובקרה אודות ביצוע תרגילי   .ב

 העקרונות להיערכות המוסד החינוכי לרעידת אדמה וצונאמי .4

בתרחיש לוט הכיתתית ולימוד סדר הפעולות ותכנית המילצוות הגן ולילדים הדרכות  .א

 . רעידת אדמה

 הנחיות וסרטוני הדרכה רעידת אדמהנהלים  –שימוש במקורות מידע  .ב

 ן וחירום מוסדי עדכון תיק ביטחו .ג

 הטמעת ההנחיות לבחירת נתיב מילוט באמצעות סרטון בחדר מורים. .ד

https://youtu.be/lzDtswYHxa0  כתוביות בעברית 

יית הפיקוח הפדגוגי ותיוקה בתיק בהנח ע"י מנהל/ת הגןהכנת תכנית להפגה פדגוגית  .ג

 בת חצי שעה בלבד (. תתבצע הפגה פדגוגיתבגני הילדים  )בתרגילביטחון מוסדי 

לפגוע , ספריות , ארונות , מזגנים העלולים ליפול) בכללגן אביזרים לא מבניים בקיבוע  .ד

ה של ידי אנשי האחזק-ואילו בגני הילדים על בפרט הגןולגרום נזקים גופניים( ובכיתות 

 לפני התרגיל ( .רשותי קב"ט מוס"ח  ביקורתהרשות המקומית/הבעלות )סעיף זה ייבדק ב

 ת אדמה במוסד החינוכי להתנהגות בעת רעיד סדר פעולות  -הצבת כרזות  .ה

mailto:ygalk@rishonlezion.muni.il
https://www.oref.org.il/12410-he/Pakar.aspx?tab=12498&parentCategory=12497
https://www.oref.org.il/12410-he/Pakar.aspx?tab=12498&parentCategory=12497
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/tsunami-scenario-guidelines-for-evacuation.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/earthquake-knowledge-base.pdf
https://youtu.be/lzDtswYHxa0
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 18.2.2021-14לשבוע חירום ארצי בניית גאנט "אבני דרך" להערכות .   5

 הערות מועד פעילות מס'
 21עדכון לחוברת שיצאה בינואר  2021 מרץ  21 שותית לגני הילדיםהוצאת חוברת הנחיות ר 1

 )מקוון( ביצוע כנס גננות 2
 במסגרת כנסי אשכולות ובתיאום הפיקוח הפדגוגי

 יופץ בדוא"ל / בהיטו  2021אפריל 

 הגן תדרוך והסברה לילדי גני הילדים וצוות 3
 לקראת התרגיל

  2021אפריל 

ביצוע תרגילים מקדימים בהתאם  29.4.2021עד ל  גני הילדיםב יםביצוע תרגילים מקדימגמר  4
 להנחיות ולאורחות החיים

 בגני הילדים -ביצוע תרגיל התגוננות מוס"ח ארצי 5
 בתרחיש רעידת אדמה 

04.05.2021  

 פעולות הכנה לשבוע חירום בגני ילדים .6

ת קב"ט מוס"ח רשותי גנים בראשוהלשבוע חירום למנהלות )מקוון( יש לקיים תדריך  הכנה  .א

 ובהשתתפות המפקחת על הגנים כפי שהוגדר ע''י אגף הקדם היסודי בתחילת שנה''ל.  

המפקחות על גני הילדים יתבקשו לוודא ביצוע כל ההנחיות, לסייע למנהלות הגן בהכנות,  .ב

 ולהעביר תדריכים לגננות בנושאי הרגעה, הפגת מתחים, אופן ההסברה וביצוע ההפגה.

 הכנה בגני ילדים לקראת התרגיל ע"י מנהלת הגן:פעולות ה .ג

 .רעידת אדמהההתגוננות בתרחיש להכיר את הנחיות  (1

 .לקראת התרגיל המוסדי את תיק הביטחון והחירום לעדכן (2

לעדכן את ההורים בדבר חשיבות התרגיל )הנחיות מצילות חיים(  וכי הוא מותאם למגבלות  (3

 תקופת הקורונה.

ים כחודש לפני מועד התרגיל תרגיל, ואופן ביצועו בשלבלהסביר לילדים את מהות ה (4

 .הארצי

בהכנת הילדים לתרגיל חשוב שמנהלת הגן תתייחס לרגישותם של ילדים על פי היכרותה  (5

איתם, ותרגיע מבעוד מועד. ההכנה תדגיש שזהו תרגיל, ומנהלת הגן תוודא שהילדים הבינו 

 שלא מתרחש אירוע ושאין כל סכנה.

ומתן מענה מותאם ומונגש דים תוך הקפדה על בטיחות הילדים, לבצע תרגיל מק (6

 .עם צרכים מיוחדים הלומדים בגןלתלמידים 

 יש להיערך מבעוד מועד לפעילות הפגה לאחר התרגול והיציאה החוצה. (7

 דגשים לתרגול המעשי: .7

 .הקפדה על "אורחות חיים" במהלך התרגיל 

 .הקפדה על הוראות הבטיחות 

 הטמעת ההנחיות הייחודיות להם. -יוחדים תלמידים עם צרכים מ 
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 בטיחות  .8

 לשטחי הכינוס.זהירה ובטוחה  יציאהעל מנהל המוסד להקפיד בתרגיל על  .א

 . תתבצע במהירות אך לא בריצה היציאה לשטחי הכינוסיש להקפיד כי  .ב

ציוד או  הםולסלק משטחי הכינוס, נתיבי המילוט ואת  לפני התרגיל זמן קצר יש לסרוק .ג

 חפצים העלולים להוות סיכון בטיחותי בעת התרגיל.

 .מים לקראת התרגיל במידה ויהיה מז"א סוער יינתנו דגשים והנחיות ספציפיות מספר י .ד

 דיווחים  .9

 בתרגיל יש לדווח בשיחה טלפונית מיידית לח"מ . חירום חריגחשוב ביותר על כל אירוע  .א

 נספחים :
 

 גני ילדים. -יום התרגיללוח זמנים בסיסי ל - א' נספח 
  

 .בגן ילדיםסדר פעולות בעת התרחשות רעידת אדמה   -ב' נספח 
 

  .למוס"ח בעת רעידת אדמהמילוט עקרונות להכנת תכנית  - ג'נספח 
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 נספח א'
 

ליום התרגיל בסיסי לוח זמנים 

יום שלישי  בגני הילדים

4.5.2021 

 
            10:00   אות אזעקה מקומי לתחילת התרגיל     

 ילדים יימצאו בתוך מבנה הגן.

 הגננת  תכריז  לילדים:      

 רעידת אדמה,יש לצאת מהגן החוצה."תרגיל "

10:01  10:00    יציאה לשטח הפתוח .)לתרגל רק בחצר הגן( 

10:05  10:01  .שהייה בשטח הפתוח, ובדיקת נוכחות 

10:30  10:05   בחצר הגן. "הפגה פדגוגית"ביצוע תכנית 

            10:30    .מתן אות לסיום התרגיל, בדיקת נוכחות 

 חזרה לפעילות שגרתית.     
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 נספח  ב '

 

 בעת התרחשות רעידת אדמה בגן ילדיםסדר פעולות 

 שטח פתוח הכי בטוח" -ברעידת אדמה "    
 בתוך מבנה הגן

 תורה מנהלת הגן / הסייעת לכל הילדים לצאת מחוץ לגןעם התרחשות הרעידה  .א

 ממבנה הגן )לתרגל רק בחצר הגן(. הרחוק ככל הניתן לשטח פתוח במרחק

 יש לצאת בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט. .ב

 טורים, כשמנהלת הגן בראש והסייעת בסוף הטור,  2 -היציאה מחצר הגן תתבצע ב .ג

מבניינים,  , מרוחקואושר ע"י קב"ט המוס"ח ברשות ששנקבע מרא שטח פתוחוהתמקמות ב

 קירות תומכים, עצים, כבלי חשמל וכל גורם מסוכן אחר.

 יש להיכנס לחדר הביטחון, ולאחר סיום רעידת האדמה בגן ילדים, הממוקם בקומה גבוהה .ד

ממבנה  ככל הניתןולהתרחק  על פי הנחיית מנהלת הגן/הסייעת, יש לצאת לשטח הפתוח

 ב שאושר ע" קב"ט המוס"ח ברשות.למרח הגן

 מחוץ למבנה הגן

ילדי הגן השוהים בחצר ומחוץ למבנה הגן, יונחו על ידי מנהלת הגן/הסייעת להישאר  .א

בשטח הפתוח ויורחקו מבניינים, קירות תומכים, עצים, כבלי חשמל וכל גורם מסוכן 

 אחר.

 לאחר הרעידה

 ייעות ולוודא כי כל הילדים נמצאים.ביצוע סריקה בתוך הגן ובחצר על ידי מנהלת הגן/ס .א

 בדיקת נוכחות של כל הילדים וביצוע פעילות הפגה בחצר הגן/שטח הפתוח.  .ב

 חל איסור לחזור לתוך מבנה הגן, אלא רק לאחר קבלת אישור מגורמי הרשות המקומית. .ג

 ביצוע סיכום התרגיל בגן בהשתתפות ילדי הגן. .ד
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 נספח ג '

 היערכות גני ילדים
   כנית ומרשם מילוט בתיאום עם מ''י ''ח יחד עם מנהלות הגנים להכין תאחריות קב''טי המוסב .א

 אשר תכלול את כלל הסעיפים שלעיל )כמו בבתי הספר( ובנוסף: 

 כנית  רשותית לתגבור בכ''א מתנדבים/הורים בזמן אמת לפינוי ילדי גן.(   ת1

 על ידי מבוגר אחראי,  CARPOOL -ה תבשיט פרטיים/פינוי רכבים ב"ע היסעים כנית(   ת2

קרוב משפחה,  /ההורים  הגעת עד חסותו תחת אותם לבתיהם / לוקח הילדים את שמסיע

   הספר / רשות מקומית. בית באופן שוטף למנהל ואחראי לדווח

 שליטה ומעקב ורישום תלמידים / ילדי גן    

 א ילד מהמוסד החינוכי/שטח כינוס.רק הורה / מיופה כוחו יכול להוצי  עפ"י חוזר מנכ"ל   .1

מראש שזה סגל הוראה שנקבע   ניהול רישום ומעקב האחריות לביצוע מילוי הרישום   .2

 מנהלת הגן.תפקידם 

ייפוי כוח יכול להיעשות גם טלפונית )הורה מאשר לאיש   במידה והורה אינו יכול להגיע   .3

 ועל אחריותו(.הצוות מהמוסד מי לוקח את הילד/ה, וכי הדבר בידיעתו 

ימלא את כל הפרטים בטופס זה   הורה / מיופה כוחו המוציא תלמיד מבית הספר/שטח כינוס   .4

 ויחתום את שמו.

  ע''י ממונה מטעם המנהל המוסד החינוכי   האחריות למילוי הטופס   .5

 

 רישום תלמידים שנלקחו על ידי הורים/מבוגר אחראי/ מיופה כח

 

 סד'
 שם התלמיד/ה 

 + משפחה()פרטי 
 )פרטי + משפחה( 

 סוג הקרבה

 )הורה/שכן...(
 חתימת המבוגר  

 מס' טלפון

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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