גבעת שמואל – מחלקת הביטחון
הנדון :אתם שואלים ,אנחנו עונים:


מהי שיטת האבטחה החדשה ומה היתרונות של שיטת זו על הקיימת ?



האם צוות הגן נדרש לבצע סריקות סביב הגן בנוסף לתפקידו?



האם אבטחת גני ילדים אינה מחויבת על פי חוק ?



האם מתכונת האבטחה החדשה נובעת מרצון העירייה לחסוך בהוצאות לאור אי
גביית אגרת שמירה?



האם ניתן להוסיף לצוות הגן אחריות על בטחון ושמירת ילדי הגן?



נוכחות המאבטח בגן הילדים הרתיעה גורמים עוינים שונים (פעילי פח"ע ,פדופילים
ועוד) מהגעה לגן ,מה ירתיע גורמים אלו עכשיו?



האם פתיחת השער לא תפריע למהלך התקין של פעילות הגן ?



מה קורה אם במהלך יום הלימודים יפגע ילד ויידרש לתת לו סיוע מקצועי ?



מה יקרה בעת תקלה במערכת הצילום והפתיחה ?



מה קורה ביום בו יש צוות מחליף בגן שאינו מכיר את ההורים המגיעים לאסוף את
הילדים?



האם כל אדם שיצלצל באינטרקום יוכנס לגן הילדים?



האם גובה לחצן היציאה מהגן מספיק על מנת למנוע מילדי הגן לפתוח את השער ?



האם לא ניתן לפתוח את השער ע"י הכנסת היד ולחיצה על לחצן פתיחת השער?



יש שכונות בהם מתבצעת בניה ,האם תוסר האבטחה הצמודה גם בהם ?



האם יש תכנון לבקרה על התפעול של המערכות בשבועות הראשונים של שנת
הלימודים?
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 מה יעלה בגורל המאבטחים ? האם יפוטרו?

 מהי שיטת האבטחה החדשה ומה היתרונות של שיטת זו על הקיימת ?
המטרה המרכזית של השיטה תכלול ותגבור האבטחה תחת קורת גג אחת.
להלן פירוט האמצעים להשגת מטרה זו:
סיור :התווספו  2סיורי בטחון בנוסף ל  1 -שהיה קיים בשנים הקודמות ,העיר חולקה
ל –  3אזורים גיאוגרפיים ובכל אזור יהיה סיור גני ילדים במהלך כל שעות הלימודים.
הסיירים יפקדו את גני הילדים ,מידי שעה עד שעה וחצי ,כולל ביצוע סריקה סביב הגן
ולא פחות מ 5 -פעמים ביום( .תתבצע אכיפה בעזרת אפליקציה מתאימה).
זמן הגעה לגן בעקבות בקשה של הגננת לסיוע במהלך יום הלימודים מרגע הקריאה -
לא יעלה על  3דקות.
סיירי הביטחון ,מקצועיים בתחומם ,כאשר עברו את דרישות הסף כולל קורס
מאבטחי מוסדות חינוך ,הכשרת רובאי  5לפחות בצה"ל וכושר גופני גבוה.
בנוסף ,ניידת ה"שיטור המשולב" תסייר בגנים ברחבי העיר .הניידת כוללת סייר
עירייה (ובהמשך אולי גם שוטר) ובמטרה להגיע לכל אירוע חריג על פי החלטת מוקד
הביטחון.
קשר :שלושת המאבטחים הפוקדים את אשכולות גני הילדים ומאבטחי בתי הספר
יצוידו במכשיר קשר מסוג מירס .למוקד העירוני ,למוקד חברת האבטחה ,לקב"ט).
באמצעות חיבור זה כל הגורמים המעורבים באירוע יכולים לשוחח ולעדכן בו זמנית.
בעבר היה למאבטחים טל' נייד עירוני לדיווח ללא קבוצת דיווח.
 לחצן מצוקה :הותקן לחצן מצוקה קבוע בכל גן ,כולל אמצעי אלחוטי נייד לדיווח על
אירועים חריגים מכל מקום בגן ומחוצה לו.
 מוקד :לחצן המצוקה מגיע מהגן למוקד המבצעי של "מוקד אמון" (התחלנו לעבוד
איתם בתחילת השנה ובינתיים נראה שהמערכת מתפקדת היטב) שם יושבים מוקדנים
ומוקדניות מנוסים בשליטה באירועי חירום .הם יוצרים קשר עם הגן ובמידה ולא נוצר
קשר כזה ,הם מדווחים מיד לקב"ט העיר או למוקד העירוני .כמו כן על פי הצורך הם
מזעיקים את שירותי החירום :כיבוי ,מד"א ,משטרה.
 אמצעים טכניים בשער הגן :תותקן עד תחילת שנת הלימודים מערכת לצפייה ,דיבור
דו כיווני (אינטרקום) ופתיחה חשמלית של שער גני הילדים ,קודן לפתיחה עצמאית
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(בשעות מוגדרות בלבד) ,לחצן יציאה ,זמזם התראה על שער פתוח ,אלקטרו מגנט חזק
לסגירה (במקום המנעול החשמלי הפשוט) ועוד.
================================================

 האם צוות הגן נדרש לבצע סריקות סביב הגן בנוסף לתפקידו?
על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך על המגיע ראשון לגן לבצע סריקה בתוך הגן ובחצר.
כאשר מגיע איש הצוות השני לגן עליו לבצע סריקה נוספת בחצר הגן ,ובסה"כ על צוות
הגן לבצע  4סריקות בגן.
כחלק מתוכנית האבטחה ,את הסריקה הראשונה בחצר יבצעו סיירי הביטחון ובתוך
הגן הסייעת .את הסריקות האחרות יבצע צוות הגן ,בסיוע הסייר .
=========================================
 האם אבטחת גני ילדים אינה מחויבת על פי חוק ?
חובת האבטחה הסטטית היא בבתי ספר בלבד! בעבר מימנה הסוכנות היהודית
אבטחה במספר אשכולות גנים בהם מעל  100ילדים וכעבור מספר שנים כשפסק הסיוע
של הסוכנות עברה האחריות על הגנים האלו ע"פ חוק למשטרת ישראל.
אין כיום הקצאת תקני אבטחה לאשכולות חדשים.
=======================================
 האם מתכונת האבטחה החדשה נובעת מרצון העירייה לחסוך בהוצאות ?
כידוע אין בגבעת שמואל אגרת שמירה.
מתכונת האבטחה החדשה כוללת הוספה של  2סיירים ו 2 -רכבי סיור וכן הוספה של
אמצעים טכנולוגיים .לפיכך אין מדובר בחיסכון בעלות האבטחה אלא רק בחלוקה
טובה יותר של האמצעים שעומדים לרשותנו שיפור וטיוב הביטחון ללא קשר לעלויות.
===============================================
 האם ניתן להוסיף לצוות הגן אחריות על בטחון ושמירת ילדי הגן?
על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,האחריות על בטחון ובטיחות ילדי הגן (כולל החלטה
מי רשאי להיכנס לגן הילדים) היו על צוות הגן גם קודם לכן .תפקיד המאבטח היה
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למנוע ולטפל באירוע פח"ע (פעילות חבלנית עוינת) בלבד.
=================================================

 נוכחות המאבטח בגן הילדים הרתיעה גורמים עוינים שונים (פעילי פח"ע ,פדופילים
ועוד) מהגעה לגן ,מה ירתיע גורמים אלו עכשיו?
סיירי גני הילדים יפגינו נוכחות בולטת מרשימה ומרתיעה .העיר חולקה ל –  3אזורים
גיאוגרפיים ובכל אזור יהיה סייר גני ילדים במהלך כל שעות הלימודים .הסיירים
יפקדו את גני הילדים מהם תוסר האבטחה הקבועה מידי שעה עד שעה וחצי ,הסיירים
יבצעו סריקה סביב הגן לפחות  3פעמים ביום .ריבוי הסיורים הנ"ל באזור גני הילדים
והעיר יסייעו לנראות ובולטות רבה יותר וניידותם תאפשר הגעה וטיפול מהירים יותר
לאירועים חריגים.
 כמו כן ,רכב סיור הקלאסי המסייר בכל העיר יצטרף גם הוא למשימת אבטחת גני
הילדים בשעות הקריטיות (בוקר וצהריים) ויהיה זמין לגני הילדים בגזרה עליה יהיה
מופקד לקריאה מידית .
============================================
 האם פתיחת השער לא תפריע למהלך התקין של פעילות הגן ?
מיקום האינטרקום והמסך נקבעו כך שלא יאלצו את הצוות בגן לנתק מגע לזמן רב עם
הילדים ,המיקום נקבע בשיתוף עם הגננות בגנים .במקומות בהם יידרש להעביר
המקום אנו נאפשר זאת באישור פרטני.
===============================================
 מה קורה אם במהלך יום הלימודים יפגע ילד ויידרש לתת לו סיוע מקצועי ?
בכל גני הילדים מותקנים/יותנו לחצני מצוקה קבועים ו/או אלחוטיים
במידה ומתרחש אירוע חריג כגון פציעת ילד ,צוות הגן ילחץ על לחצן המצוקה,
מוקדנית תענה לקריאה ותשגר מידית את סייר גני הילדים שבאזורו מתרחש האירוע
וע"פ הצורך סייר נוסף מאזור שכן (שיתכן שנמצא קרוב יותר לגן הילדים)
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הסיירים יעברו במהלך הקיץ השתלמות של  44שעות בנושא הגשת עזרה ראשונה
וברשותם תיקי עזרה ראשונה.
 במידה והסיוע הנדרש יהיה של גורמי חירום אחרים או נוספים (משטרה ,מד"א ,כיבוי
אש) המוקדנית תזעיק אותם לגן ותוכל לכוונם אל הגן במהירות מרבית.
=================================================
 מה יקרה בעת תקלה במערכת הצילום והפתיחה ?
הקבלן הזוכה במכרז נדרש להעמיד בחודש הפעילות הראשון צוות ייעודי לטיפול
בתקלות תוך  3שעות מהדיווח של מוקד הביטחון.
בהמשך הדרך מתחייב הקבלן לתיקון תוך  24שעות .בזמן הזה השער יישאר נעול
וייפתח ידנית ע"י צוות הגן.
במקרה כזה יתבצע תיעדוף ,והסייר ידלג למקום שבו יש צורך גבוה יותר.
==============================================
 מה קורה ביום בו יש צוות מחליף בגן שאינו מכיר את ההורים המגיעים לאסוף את
הילדים?
על פי נהלי משרד החינוך אחד לפחות מצוות הגן יהיה קבוע .על מחלקת גני ילדים
בעירייה לוודא קיום הנחייה זו.
המאבטח אינו חלק מצוות הגן ו הוא מוחלף לעיתים מסיבות שונות ובכל מקרה
האחריות לכך היא של צוות הגן בלבד.
===============================================
 האם כל אדם שיצלצל באינטרקום יוכנס לגן הילדים?
באחריות צוות הגן לצפות במבקש להיכנס ,באם מזוהה ומוכר ניתן להכניסו ,במידה
ויש ספק ניתן לשוחח עימו ,במידה והספק לא הוסר ניתן להזעיק את סיור הביטחון
באמצעות לחצן המצוקה.
מחלקת בטחון תבצע תרגילים לוודא כי משתמשים במערכת בצורה תקינה.
================================================
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 האם גובה לחצן היציאה מהגן מספיק גבוה על מנת למנוע מילדי הגן לפתוח את
השער ?
לחצן היציאה הותקן בגובה שאינו מאפשר לילד להגיע אליו ,כל התקנת מערכת נבדקת
ע"י מחלקת הביטחון .גובה לחצן היציאה הוא אחד הפרטים שנבדקים ,במידה ולא
הותקן בצורה משביעה רצון מיקום הלחצן ישתנה.
================================================

 האם לא ניתן לפתוח את השער ע"י הכנסת היד ולחיצה על לחצן פתיחת השער?
רשתות צפופות ו/או לוחות פח מרותכות ימנעו כל אפשרות כזו .יחד עם זאת כאמור,
כל התקנת מערכת נבדקת ע"י מחלקת הביטחון ,ובמידה ולא הותקנה בצורה נכונה
ומשביעת רצון ,נדרוש מהקבלן לשפר את ההתקנה.
ניתן לפנות אלינו בכל שעה בנושא.
=============================================
 יש שכונות בהם מתבצעת בניה ,איך תבוא לידי ביטוי האבטחה בגנים הסמוכים
אליה?
כל אזור גאוגרפי ייבחן מעת לעת .במקום שבו יש בנייה תועתק עיקר הפעילות של
הסייר (הזמן שבו הוא לא בתנועה) למקום זה.
היות והסייר יהיה קבוע באזור הוא ידע טוב יותר לזהות גורמים שלא שייכים למקום.
במקרים חריגים ובאופן פרטני תוכל וועדת מעקב להחליט על הצבת מאבטח לזמן
קצוב במקום בוא יוחלט כי יש הכרח לכך.
===============================================
 האם יש תכנון לבקרה על התפעול של המערכות בשבועות הראשונים של שנת
הלימודים?
למרבית הגננות העבודה עם אינטרקום מצלמה מוכרת כבר וניסיון מלמד שתהליך
ההטמעה כאשר כל המרכיבים קיימים ההתחברות היא קלה ולא גוררת קשיים.
בחודש הראשון תפעיל כל גננת את לחצן המצוקה מידי שבוע על מנת לתרגל את
הסיירים להגעה בזמן הקצר ביותר (בעבר היו צריכים לתרגל פעילות כזו מידי 3
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חודשים) .
הסיירים יבדקו כי צוות הגן מקפיד על נעילה של השער ודלת הגן .
בכנס הגננות ובכנס הסייעות של פתיחת שנת הלימודים יקבלו צוותי הגן הסבר מפורט
על אופי העבודה עם המערכות ודרכי הדיווח .
==================================================

 מה יעלה בגורל המאבטחים ? האם יפוטרו?
המאבטחים הינם עובדי חברת האבטחה כך שעל פניו אין יחסי עובד מעביד של
העירייה מול העובדים.
ב 1 -ביולי התחלפה חברת האבטחה .כל מי שרצה להישאר ועמד בקריטריונים יכול
היה להישאר .
חלק ממאבטחי הגנים יעברו לבתי הספר.
בכל מקרה האיכות המקצועית של הסיירים גבוהה בהרבה מזו של מאבטחי הגנים.
==============================================


בברכה
יואב רעני
מנהל מח' ביטחון ובטיחות
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