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 ריענון הנוהל -בדיקת "לחצן מצוקה" הנדון: 
 

 

בכל גן שיאפשר  "לחצן מצוקה"רגישותם הביטחונית והבטיחותית של גני הילדים מחייבת התקנת  .1

 תגובה מהירה של גורמי הביטחון לסייע לגן בעת אירוע.

יש צורך לבדוק את תקינותו ואת עירנות גורמי הביטחון להגעה  מרכיב ביטחוני זהבשל חשיבותו של  .2

 לגן במהירות האפשרית.

קב"ט מוס"ח , ויועבר דיווח ביצוע בכתב לעל ידי מנהלת הגן אחת לחודשביקורת תקינות תבוצע  .3

 .המצ"בעל גבי טופס דווח בדיקה חודשית ללחצן מצוקה  רשותי

, כולל הפעלה והתייצבות של על ידי מנהלת הגן לחצן המצוקהחודשים תבוצע בדיקת  3 -אחת ל .4

 גורמי הביטחון לחבירה בגן.

, המצ"בכולל הפעלת גורמי הביטחון יש למלא על גבי הטופס המצורף  תלת חודשיאת דיווח הבדיקה ה .5

 להעבירו לקב"ט מוס"ח רשותי.

 יש להדריך נוהל זה במסגרת כנס גננות פתיחת שנת הלימודים )והדרכת סייעות(. .6

 לתייק את החומר בתמל"ק הגן המתאים במשרד הקב"ט )מומלץ לתייק גם בתיק ספציפי(. יש .7

 יש לתדרך ולתרגל את הגננת המחליפה והסייעת המחליפה. .8

מסמך ברוח האמור במסמך זה בחתימת קב"ט מוס"ח רשותי יופץ לכל הגננות, הסייעות, מח'  .9

 מדור גנ"י ברשות וגורמים רלבנטיים ברשות. –החינוך 

 

 

 

 

 בברכה,        

 

 איתן רגב

 הממונה על הביטחון, היערכות לשעת חירום 

 ובטיחות סביבתית

 מחוז המרכז

 

 

 

 

 

 העתקים:

 מנהלת מחוז המרכז  –גב' עמליה חיימוביץ' 

 מנהל אגף בכיר לביטחון , שע"ח ובטיחות סביבתית –מר אריה מור 

 סגן מנהל אגף בכיר לביטחון , שע"ח ובטיחות סביבתית  –מר שאול יגיל 

 סגן מנהלת מחוז המרכז –גב' שושי גוטמן 

 מחוז המרכז –סגן קב"ט מחוזי ומנהלת הבטיחות  –גב' לימור לביא 

 מחוז המרכז –מנהל היערכות לשעת חירום  –מר ג'יוסי מוחמד 

 דובר המחוז –מר אבי הראל 

 וןמטה אגף הביטח

 מחוז המרכז –פיקוח פדגוגי על גני הילדים 

 תיק הנחיות וחוזרי מטה
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 פ"ע תכנית העבודה תשע"ה

 8.3.14ת.ת. 
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 תאריך   _______________       

 
 

 לכבוד

 

 קב"ט מוס"ח   _______________

 

 רשות   _______________
 
 
 

 דיווח -בדיקה חודשית ל"לחצן מצוקה" הנדון:   
 
 
  מנהלת הגןבגן ילדים, תבוצע על ידי  "לחצן מצוקה"בדיקת תקינות  .1

 במסגרת הביקורות המתוכננות קב"ט מוס"ח רשותיידי -ועל אחת לחודש
 ו/או המזדמנות המתבצעות בגן.

 
 
 להלן סדר הפעולות בעת ביצוע הבדיקה: .2
 
 

מספר 
 סידורי

 תקין תגובה הפעולה
לא 
 תקין

 הערות

1 

 לחיצה ממושכת
במשך    

שניות 10  
 על כפתור האזעקה

א. קבלת אינדיקציה 
התקשרות  במוקד, וביצוע

 טלפונית לגן.
      

 
 

  _______________________________________ הערות / הנחיות לטיפול   
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

 פרטי מנהלת הגן
 

____________     _______________     _______________     _______________ 
 חתימה      כתובת הגן      שם הגן        שם פרטי ומשפחה  
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 תאריך   _______________

 
 לכבוד

 

 קב"ט מוס"ח   _______________

 

 רשות   _______________
 
 
 

 דיווח -בדיקה תלת חודשית ל"לחצן מצוקה" הנדון:   
 
 
 בגן ילדים, והפעלת גורמי הביטחון תיבדק על ידי "לחצן מצוקה"בדיקת תקינות  .1

במסגרת הביקורות המתוכננות  קב"ט מוס"ח רשותיידי -ועל חודשים 3 -אחת ל מנהלת הגן
 ו/או המזדמנות המתבצעות בגן.

 
 להלן סדר הפעולות בעת ביצוע הבדיקה: .2
 
 

מספר 
 סידורי

 תקין תגובה הפעולה
לא 
 תקין

 הערות

1 
 לחיצה ממושכת

שניות 10במשך   
 על כפתור האזעקה

 א. קבלת אינדיקציה  
 במוקד, וביצוע        
       התקשרות טלפונית לגן.     

2 
חבירת גורמי 
 הביטחון/הצלה

 א. הגעת גורם      
 ביטחוני/הצלה      
 במהירות האפשרית,      
 דקות    15 -ולא יאוחר מ     
    מקריאה.     

3 
 העברת דיווח 

 מהגורם הביטחוני
 לקב"ט מוס"ח רשותי

 א. קבלת הדיווח על ידי 
 קב"ט מוס"ח רשותי,         
 והודעה על חזרה      
    לשיגרה.     

 
 

  _______________________________________ הערות / הנחיות לטיפול   
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

 פרטי מנהלת הגן
 

____________     _______________     _______________     _______________ 
 חתימה      כתובת הגן       שם הגן         שם פרטי ומשפחה  

 
 


