
הפעולות בעת כוננות ובשעת חירום להגברת המוכנות בעקבות שינויים ביטחוניים       
 המוגדרים על ידי גורמי הביטחון

 הודעה על מצב כוננות או חירום תימסר למנהלת הגן על ידי הרשות המקומית. 2.6.1

 חירום:להלן הפעולות שעל מנהלת הגן לבצע עם קבלת הנחיה על מצב כוננות או  2.6.2
 

 במצב כוננות א.

יש לבדוק את המקלט/המרחב המוגן ולפנות את כל הפריטים המיותרים  (1
 שעות ממתן ההנחיה. 4הנמצאים בו כדי להכשירו לייעודו תוך 

יש לבדוק את פתחי החירום )בגנים שקיימים בהם פתחי חירום( ולוודא  (2
 שהדלתות נפתחות ונסגרות בקלות.

בה עדיין סורגים ננעלים יש לתרגל את פתיחתם בכיתת גן שקיימים  (3
 ואת סגירתם.

( יש לבדוק את שלמות ציוד החירום וציוד העזרה הראשונה ואת 4
כשירותם ולהשלים במידת הצורך פריטים חסרים, בהתאם לתקנים, 

 שעות ממתן ההנחיה. 4תוך 

יש לתרגל את הילדים בכניסה למקלט/למרחב המוגן, בשהייה בו  (5
 ממנו. וביציאה

ועם בית הספר שתלמידיו משובצים לתגבור   יש ליצור קשר עם ההורים (6
הגן ולתת התראה באשר לאפשרות שהתלמידים וההורים ייקראו 

 לתגבור הגן.

 יש לעדכן את כרטיסי הזיהוי של הילדים ולהיערך לחלוקתם. (7

 יש להקפיד לרשום ביומן מדי בוקר את נוכחות הילדים בגן. (8

דוק אם פתחי החירום במקלט/במרחב המוגן אטומים כנדרש, יש לב (9
וזאת על ידי בדיקת התקינות של רצועות הגומי שבדלתות פתחי 
החירום. אם הרצועות פגומות או חסרות, יש להדביק על משקופי 

 הפתחים סרטי איטום.

יש להודיע להורים על שינוי כתובת הגן ועל דרכי התקשורת עמו  (10
 ר למבנה חלופי.במקרה שהוא עוב

 

 במצב חירום ב.

 יש לזמן הורים ותלמידי תיכון בהתאם לתכנון המוקדם. (1

 יש לענוד לילדי הגן את תגי הזיהוי שהוכנו מראש. (2

 יש להקפיד מדי בוקר על רישום נוכחות של הילדים. (3

 יש לרשום מדי יום את פרטי ההורים והתלמידים המתגברים את הגן. (4

העובר למבנה אחר יש לפעול במקום החדש לפי נוהלי בגן ילדים  (5
הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום הקבועים באותו מקום, 

 ומנהלת הגן תתדרך ותתרגל את ילדי הגן בהתאם.

לקראת שעת חירום ובמהלכה תפורסמנה בכל מקרה הוראות  (6
והנחיות למוסדות החינוך על ידי הרשות המקומית, ובתוכן לגני 

 ים, כיצד לנהוג ואיך לפעול.הילד
 

 דיווח ג.

במצבי כוננות וחירום על מנהלת הגן לדווח, לפי דרישה, לרשות המקומית או 
לפיקוח, על היערכות הגן לקראת שעת חירום ועל פעולת הגן בעת חירום, 

 וכן על כל פרט נוסף שיידרש.
 


