
 
 תשפ"אשבט ,   2021פברואר 

 הורים יקרים, 

להרחבה ולשיפור של מערך  אשכולות גנים בעיר,    3-פיילוט נקודתי, ב בימים אלה    מתחילהעיריית כפר סבא  
אבטחת גני הילדים בעיר. זאת בהתאם להנחיות משטרת ישראל והשלטון המקומי, ומתוך רצון לשדרג את  

החינוך בעיר בצורה האפקטיבית ביותר. המהלך נעשה בשיתוף ועד הוריי הגנים ומחלקת אבטחת מוסדות  
  חינוך קדם יסודי, לאחר מספר רב של ישיבות ובחינה מקיפה של הצרכים והפתרונות.

 בתום הפיילוט, יוחלט ע"י הצוות המקצועי בשיתוף ההורים והצוות החינוכי לגבי המשך המהלך. 

מערכת   ותותקן(, יתוגברו הסיורים בקרבת הגנים 10-ל 5-יוכפלו מספר הסיירות  )מ הפיילוט,במסגרת 
אשר תופעל באמצעות לחצן מצוקה שיותקן בגן וגם באמצעות הטלפון  , " בכל הגניםSAVE ME" –חדשנית 

טחון, בטיחות החכם האישי של צוות הגן. כמו כן, כל צוותי הגנים יעברו הדרכה אישית על ידי צוותי אגף בי
יש לציין כי מודל האבטחה החדשני   .החדשה  תושירותי חירום, עד להטמעה והתמקצעות בהפעלת המערכ

בשלב ראשון, תופסק עבודתם לכן,  .יחליף, בין היתר, את הצורך במאבטחים המוצבים כיום באשכולות גנים
  חסידה, ברבור, אנפה, אנקור. 2. תאנהו צבעוני, פקאן.  1: אשכולות גנים בעיר 3-של המאבטחים  הפועלים ב 

 . מנגינהוכינור, חצוצרה, לחן . 3. אשלו

מערכת האבטחה החדשה מצטרפת למרכיבי ביטחון ואבטחה הקיימים כבר היום בכל הגנים העירוניים בכפר  
כאשר אנו נמצאים   –סבא, ובהם מערכת בקרת כניסה, לחצן מצוקה, מערכות גילוי אש ואמצעי תקשורת  

כאמור בקרת כניסה עם    של שדרוג כל אמצעי האבטחה בגנים. בנוסף למערכות הקיימות הכוללות  בתהליך
מנעול חשמלי, אינטרקום, מצלמה, מסך בקרה בתוך הגן וכפתור התרעה. כאמור, בנוסף למה שכבר קיים, 

שעות פעילות  יסופק לגנים גם לחצן המצוקה החדש והוא יחובר ישירות למוקד הביטחון העירוני, הפועל בכל  
 . ידמיבאופן  הגנים, כך שבעת הצורך יהיה אפשר להגיע אל הגנים

וידאו של מוקד הביטחון מול צוות הגן. קריאת המצוקה  מערכת האבטחה החדשה מאפשרת ביצוע שיחת 
יכולת  בנוסף, המערכת בעלת  ואצל קציני הביטחון.  זמנית במוקד הביטחון, במערך הסיורים  בו  מתקבלת 

העירוני הביטחון  במוקד  יתקבל  קריאה  הפעלת  ובעת  הגנים,  מבנה  של  ומרשימה  מדויקת  הגן,   מיפוי  שם 
 כתובת, קומה ומאיזה מקום בתוך הגן התקבלה הקריאה. 

חשוב שתדעו, כי כחלק משיפור אבטחת גני הילדים, אנו מגדילים את כמות סיורי הביטחון הפועלים במקביל 
בזמן פעילות גני הילדים, כאשר את הסיורים הללו יפעילו סיירים העוברים הכשרות מקצועיות ומיומנים לתת  

כשכולם   –רועי ביטחון, בטיחות וחירום, תקלות תפעוליות, קריאות בנושא כיבוי אש, מזג אוויר ועוד  מענה לאי
 מוסמכים כחובשים. בנוסף, רכבי הסיור מצוידים כולם בציוד עזרה ראשונה אף  מצוידים וחמושים, וחלקם  

 ציוד כיבוי אש.ו

נשפר את השירות הניתן לכם ולילדי    אנו סמוכים ובטוחים כי באמצעות המודל החדש והמערכת החדשנית,
 הגן. 

בזום.   20:30בשעה    18.2.21מפגש שאלות ותשובות בנושא שיפור וייעול מערך האבטחה יתקיים בתאריך  
   /saba.muni.il/1134-https://forms.kfarהרשמה למפגש באמצעות הטופס הבא:  

 נשמח לראותכם ולראותכן! 

 אגף הביטחון, בטיחות ושירותי חירום

 מחלקת חינוך קדם יסודי, אגף החינוך העירוני 

 עיריית כפר סבא
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