
 

 2021 פברוארתשפ"א,   שבט

צוותי ביטחון    ,מענה רחב, תגבור סיורים –גני הילדים העירוניים  אבטחת 

 מקצועיים ומערכות חדשניות

אשכולות    3-נקודתי, בקיום פיילוט  לעיריית כפר סבא נערכת בימים אלה  

בעיר,   זאת  גנים  בעיר.  הילדים  גני  אבטחת  מערך  של  ולשיפור  להרחבה 

בהתאם להנחיות משטרת ישראל והשלטון המקומי, ומתוך רצון לשדרג את  

מוסדות   נעשה אבטחת  המהלך  ביותר.  האפקטיבית  בצורה  בעיר  החינוך 

רב של   לאחר מספר  יסודי,  חינוך קדם  ומחלקת  הגנים  הוריי  ועד  בשיתוף 

  ישיבות ובחינה מקיפה של הצרכים והפתרונות.

הפיילוט,   פסח,  בתום  חופשת  בשיתוף  בתום  המקצועי  הצוות  ע"י  יוחלט 

 ההורים והצוות החינוכי לגבי המשך המהלך. 

מהם מאוגדים   88גני ילדים עירוניים, אשר   186בכפר סבא פועלים כיום 

  3- בנקודתית שיחל לפעול אשכולות גנים. מודל האבטחה החדש,   21-ב

בהתאם להנחיות משטרת ישראל, מקודם הן על ידי  ,גניםאשכולות 

המשטרה והן על ידי השלטון המקומי, מתוך הבנה שהמודל משדרג את  

 ביצוע המשימות באבטחת מוסדות החינוך ונמצא יעיל ואפקטיבי.

 



 מהם אמצעי האבטחה הקיימים כיום בגנים?

ם העירוניים במהלך השנים האחרונות הותקנו מרכיבי ביטחון בכל הגני

בכפר סבא, כאשר בכל גן מותקנים גדר, שער, מערכת בקרת כניסה, לחצן  

 מצוקה, מערכות גילוי אש ואמצעי תקשורת. 

 האם כיום פועלים מאבטחים בגנים העירוניים?

במערב, במזרח ובמרכז העיר,   –מאבטחים ברחבי העיר  21כיום פרוסים 

 באשכולות.  וזאת בהתאם למספר הגנים בכל אזור וריכוזם

 מהו בעצם מודל האבטחה החדש? 

, בטיחות ושירותי  שמובל בהליך על ידי אגף ביטחון ,מודל האבטחה החדש

בטכנולוגיה  כולל התקנה של אמצעי מצוקה , הבעיריי םוהקב"טי חירום

ותגבור   ,בכל הגנים העירוניים חדשנית ובתוספת ללחצנים הקיימים כיום

מערך הסיורים של צוותי הביטחון העירוניים. אמצעי האבטחה בגנים יכללו 

מערכת בקרת כניסה עם מנעול חשמלי, אינטרקום, מצלמה, מסך בקרה  

בתוך הגן וכפתור התרעה, לחצן מצוקה חדש שיסופק לגנים ויחובר 

ישירות למוקד הביטחון העירוני, הפועל בכל שעות פעילות הגנים ומקצר  

 ת זמן התגובה באופן משמעותי. א

 במה משפרת המערכת החדשה את אבטחת הגנים? 

מערכת המצוקה החדשה היא מערכת בעלת יכולת מיפוי של מבנה 

הגנים, ובעת הפעלת קריאה יתקבל במוקד הביטחון העירוני שם הגן, 

כתובת, קומה באם מדובר במבנה עם יותר מקומה אחת ומאיזה מקום  

הקריאה. בנוסף, מאפשרת המערכת ביצוע שיחת  בתוך הגן התקבלה 



וידאו של מוקד הביטחון מול צוות הגן. קריאת המצוקה מתקבלת בו זמנית  

במוקד הביטחון, במערך הסיורים ואצל קציני הביטחון. יש לציין, כי 

המערכת החדשה מקצרת את זמן התגובה והפעולה באופן משמעותי 

 ביותר 

 ת המערכת?איך הצוותים בגן ידעו לתפעל א

כל צוות בכל גן יתודרך, ילמד ויתנסה בהפעלת המערכת החדשה. צוות 

הגן יוכל לזהות כל מבקר במסך הבקרה, לתשאל אותו באמצעות  

האינטרקום ולאפשר או למנוע את כניסתו לשטח הגן. יש לציין, כי גם כיום  

מי שאחראי על כניסת ילדים ומבקרים לגן הם מנהל/ת הגן וצוותיהם  

 רכת החדשה תסייע להם בביצוע התפקיד בקלות ובבטיחות.והמע

 האם מספר הסיורים של צוותי הביטחון יגדל בהתאם?

כן, מספר הסיורים הפועל בו זמנית יגדל באופן משמעותי, מה שיבטיח 

נוכחות ובולטות בשטח, לצד יכולת תגובה מהירה. הסיורים יתקיימו 

צועיות ומיומנים לתת מענה  באמצעות סיירי ביטחון העוברים הכשרות מק

לאירועי ביטחון, בטיחות וחירום, תקלות תפעוליות, קריאות בנושא כיבוי  

כשכולם מצוידים וחמושים, וחלקם מוסמכים   –אש, מזג אוויר ועוד 

כחובשים. בנוסף, רכבי הסיור מצוידים כולם בציוד עזרה ראשונה, ציוד 

ועל שיטור עירוני שמהווה גם  ועוד. בנוסף, בעיר פ , דפיברילטוריםכיבוי אש

פקחים  14- שוטרים ו 14הוא כוח תגובה מיומן וחשוב, המונה כיום 

 מסייעים, הפועלים בצוותים.

 



האם מוקד הביטחון העירוני יפעל במשך כל שעות פעילות הגנים, כולל  

 גני יום לימודים ארוך?

ישיר   כן, המוקד מאויש בכל זמן פעילות מוסדות החינוך בעיר ונמצא בקשר 

ושוטף עם יחידת הסיור העירוני והשיטור העירוני. המוקד מזהה את מיקום  

כלי הרכב של הסיירים באמצעות מערכת איכון ומקושר לגני הילדים 

באמצעות לחצני המצוקה. בנוסף, יש ביכולת המוקד להפעיל את יחידות  

העירייה השונות ובמידת הצורך, כוחות ביטחון נוספים, כגון משטרת  

 ראל, מד"א, שירותי כיבוי והצלה ועוד. יש

 מהן דרישות החוק, ומי קובע את רמת האבטחה? 

בכלל, וגני ילדים  ךהגוף האמון והמנחה בנושא אבטחת מוסדות חינו

  גן ילדים אינו מחויבשהיא כיום    ההנחיהבפרט, הוא משטרת ישראל. 

הנחיות במאבטח. הגורמים המוציאים לפועל את  כל שכן  ,באבטחה פיזית 

המשטרה הם משרד החינוך, באמצעות הנחיות בחוזר מנכ"ל וביצוע 

בקרות, והרשות המקומית. עיריית כפר סבא מפעילה אמצעי אבטחה 

הן בהיקף האבטחה והן  –מעבר לרמה הנדרשת על ידי משטרת ישראל 

 בהיקף השעות

מהם הקריטריונים לפעילות מודל האבטחה החדש ואיך תיראה פעילות  

 האבטחה? סיורי 

שנקבעו על ידי מדור האבטחה של משטרת ישראל לאבטחה הקריטריונים 

כתובות לכל צוות סיור כאשר זמן התגובה בין כתובת    15הם עד  מדלגת 

  10לא יעלה על  –בקצה גזרה אחת לכתובת בקצה השני של אותה גזרה 

 קריטריונים בהם עומד מודל האבטחה העירוני החדש.  –דקות 



ילות סיורי האבטחה, זו נעשית על ידי חלוקת העיר באשר לאופן פע

לחמישה אזורים, בכל אזור מוקצים שני צוותי סיור, המתחילים את  

בכל בוקר לימודים. פעילות צוותי הסיור כוללת  07:10עבודתם בשעה  

  07:45סיורים וסריקות במרחבי הגישה לגני הילדים והחל מהשעה 

יבוצעו   09:00ם. החל מהשעה התייצבות בעמדות טקטיות בקרבת הגני

סיורים בין הגנים, כולל במרחב החיצוני ובתדירות של סיור לפחות פעמיים  

  15:30ביום בכל גן. כל הביקורת מתועדות ומבוקרות. החל מהשעה  

מתבצעת היערכות דומה לזו של הבוקר, לקראת פיזור הילדים. שיטת  

דה על נוכחות  פעולה זו מאפשרת תגבור הדדי בין סיורים, לצד הקפ

 קבועה.

, לטובת  17:00יהיה לפחות סייר חובש אחד עד השעה יום יש לציין כי מדי 

תגובה מיידית לאירוע רפואי וזאת בנוסף לפעילות המוקד הרפואי של 

 משרד החינוך.

 

 ם, ן/שלכ

 אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום 

 העירוני   אגף החינוך,  קדם יסודיחינוך  מחלקת 

 כפר סבא עיריית  

 

 


