
 

 

 

 

 

 

 

 

 2021פברואר  

 פיילוט חדש ונקודתי יחל באבטחת  -לומדים בביטחון 

 גני הילדים העירוניים בכפר סבא

 הורים יקרים,

ב ההסברה  למפגש  אלינו  שהצטרפו  ההורים  לכל  מודים  שנערך    ZOOM-אנו  ולמפגש 

בשלושה אשכולות גנים שיחל  נקודתי  האבטחה הפיילוט  באשכולות הגנים, בנושא    אתמול

בעיר, להרחבה ולשיפור של מערך אבטחת גני הילדים בעיר. זאת בהתאם להנחיות משטרת  

ישראל והשלטון המקומי, ומתוך רצון לשדרג את אבטחת מוסדות החינוך בעיר בצורה 

 האפקטיבית ביותר.  

, 1.3.21אנו מזמינים אתכם להצטרף למפגש שיתוף והסברה נוסף, שיתקיים ביום שני,  
 . לינק לרישום למפגשבערב.    20:00בשעה  

להלן   ואנו רוצים לתת מענה לכל שאלה.  שונותבמפגשים השונים שקיימנו, עלו שאלות  

 תשובות לשאלות נפוצות שעלו בשיחות השונות:

 מדוע נערך הפיילוט? 

 ביותר לשדרג את אבטחת מוסדות החינוך בעיר בצורה האפקטיבית  הפיילוט נערך על מנת  

 מתוך הבנה שהמודל הקיים כיום, אינו מיטבי.

, לאחר שצוות  2020בשנת  זמן רב.  יצוין כי נושא שינוי מתווה האבטחה מדובר בעיר זה  

אגף הביטחון למד את הנושא כולל עמדת משטרת ישראל והשלטון המקומי , התקיים  

  -עם ועד הורי הגנים. בסופו של הליך השיתוף שבוצע  תהליך ארוך ומעמיק בשיתוף מלא

שאר הגנים אשכולות את השינוי טרם החלטה על הרחבתו ל  3-הוחלט לבחון נקודתית ב

 בעיר.
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 האם צוותי הגנים מכירים את מתווה האבטחה החדש? 

מנת  על  אותם  מדריכים  ואנו  במהלך  אותם  שיתפנו  הצוותים,  כל  עם  שוחחנו  בוודאי. 

הגנים בכל   י השלמת הדרכת כל צוותשיכירו היטב את המערכת החדשה המותקנת בגנים.  

 .מרץ  1  -, היום שנילעד  תתבצע  תרחישי החירום והביטחון  

 מתי יחל הפיילוט? מה הוא יכלול? 

בקרות שיתבצעו ע"י אגף יכלול  שבועות, ו   5פסח, ימשך  הפיילוט, שיחל לאחר חופשת ה

תרגילים באחריות אגף הביטחון בשיתוף קצין האבטחה של    6  , יבוצעובנוסף.  הביטחון

, אדם חשוד  תחנת כפר סבא בתרחישים של חשד לאירוע חבלני, שריפה, אירוע רפואי 

הגן של  ו  בקרבת  כעמידה  תחשב  הצלחה  מצוקה.  לחצן  וההישג     100%הפעלת  בלקח 

 הנדרשים לכל תרגיל.

 האם עורכים את השינוי על מנת לחסוך כסף? 

השינוי נערך על מנת לתת מענה נכון וטוב  -השיקול המנחה אותנו הוא מקצועי בלבד לא!

כמו כן, ברצוננו להדגיש, כי תקציב האבטחה העירוני בגנים נותן מענה מלא לכל  יותר.  

 הצרכים המקצועיים עליהם ממליץ אגף הביטחון העירוני.

 ולפיילוט שיוצא לדרך: עובדות שחשוב שתדעו באשר למערך האבטחה    10להלן  

וועד הורי    מחלקת חינוך קדם יסודי  אגף הביטחון העירוני, המהלך נעשה בשיתוף   .1

 לאחר מספר רב של ישיבות ובחינה מקיפה של הצרכים והפתרונות.   הגנים,

  תיגבור(,  10-ל  5-)מ  האבטחה  מספר סיירותכולל את הכפלת    מודל האבטחה החדש .2

" בכל הגנים, SAVE ME"  – מערכת חדשנית    התקנה של הסיורים בקרבת הגנים ו

החכם   הטלפון  באמצעות  וגם  בגן,  שיותקן  מצוקה  לחצן  באמצעות  תופעל  אשר 

  סיירות האבטחה כוללות רכבים ואופנועים )המאפשרים גישההאישי של צוות הגן.  

 .וביל אליהם(מהירה לגנים הנמצאים במרחק מהכביש ו/או יש שביל גישה המ

כל צוותי הגנים יעברו הדרכה אישית על ידי צוותי אגף ביטחון, בטיחות ושירותי  .3

החדשה.   המערכת  בהפעלת  והתמקצעות  להטמעה  עד  ההדרכה  חירום,  השלמת 

 .1.3.21תתבצע עד לתאריך  

שלושה אשכולות גנים בעיר: אשכול הגנים צבעוני, פקאן ותאנה, הפיילוט כולל   .4

דה, ברבור, אנפה, אנקור ואשל, ואשכול הגנים כינור, חצוצרה, אשכול הגנים חסי

. חלק ממאבטחים אלה ישולבו  גנים הפועלים בעיר 186וזאת מתוך  – לחן ומנגינה 

 במערך הביטחון העירוני.

אשר במהלכם ייבחן    ,תרחישים שונים  שיציגומהלך הפיילוט יתבצעו תרגילים  ב .5

המבצעי המקצועי.  המערך  הצוות  ידי  על  יוחלט  הפיילוט,  נציגי  בשיתוף    , בתום 

 לגבי המשך המהלך.   ,ההורים והצוות החינוכי 



 

מערכת האבטחה החדשה מצטרפת למרכיבי ביטחון ואבטחה הקיימים כבר היום   .6

מצוקה לחצן  כניסה,  בקרת  מערכת  ובהם  סבא,  בכפר  העירוניים  הגנים  ,  בכל 

 .מערכות גילוי אש ואמצעי תקשורת

חשמלי,   .7 מנעול  עם  כניסה  בקרת  כאמור  הכוללות  הקיימות,  למערכות  בנוסף 

אינטרקום, מצלמה, מסך בקרה בתוך הגן וכפתור התרעה, יסופק לגנים גם לחצן 

ישירות למוקד הביטחון העירוני, הפועל בכל שעות   המצוקה החדש והוא יחובר 

 הצורך יהיה אפשר להגיע אל הגנים באופן מידי.  כך שבעת  -פעילות הגנים 

מערכת האבטחה החדשה מאפשרת ביצוע שיחת וידאו של מוקד הביטחון מול צוות  .8

הגן. קריאת המצוקה מתקבלת בו זמנית במוקד הביטחון, במערך הסיורים ואצל 

 .קציני הביטחון

והחדשה  המערכת   .9 הגנים,  מבנה  של  ומרשימה  מדויקת  מיפוי  יכולת  בעת  בעלת 

הגן, כתובת, קומה ומאיזה  הפעלת קריאה יתקבל במוקד הביטחון העירוני שם 

 מקום בתוך הגן התקבלה הקריאה.  

מענה  .10 לתת  ומיומנים  מקצועיות  הכשרות  העוברים  סיירים  יפעילו  הסיורים  את 

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

שכולם מצוידים וחמושים, וחלקם אף מוסמכים כחובשים. בנוסף, כ – אוויר ועוד 

 רכבי הסיור מצוידים כולם בציוד עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש.

עיריית כפר סבא שמה את בטיחות וביטחון כלל ילדות וילדי העיר בראש    חשוב שתדעו:

והילדים   על הילדות  על מנת לשמור  כל שניתן  ועושה  במוסדות  סדר העדיפות העירוני, 

החינוך, מגיל הגן ועד התיכון, ותמשיך לפעול בנחרצות על מנת לתת מענה מיטבי בזמן 

 אמת, הן בשגרה והן בחירום.

 בברכה,

 עיריית כפר סבא


