
עובדי מתקני כליאה מבצעים מגוון רחב של פעילויות אשר נוגעות לאבטחתם של אלו המאכלסים מוסדות ייחודים אלו. בין הכישורים שצריכים 
להיות מנת חלקו של עובד מתקן כליאה - היכולת להתמודד עם ריבוי משימות, ניהול זמן יעיל, שימת לב לפרטים וכו’. מוצר אחד שיכול לסייע 

לעובדים במתקן כליאה להשלים את חובותיהם, היא מערכת שעונים מסונכרנים. מערכת זו מאפשרת את הצגת השעה המדוייקת לכל השעונים 
במתקן כך שכל השעונים מדוייקים ומורים זמן אחיד, זאת ללא קשר למספר הבניינים או הקומות שיש למוסד. 

מערכת שעונים מסונכרנים יכולה לספק למתקני כליאה יתרונות רבים:

• אפשרויות ספירה לאחור –  נוסף להצגת זמן מדוייק ומסונכרן בכל רחבי המתקן, תכונה נוספת שמציעה חברת Sapling היא תצוגת ספירה 
לאחור. במתקני כליאה אשר משתמשים במערכת שעונים דיגיטליים, תכונה זו יכולה להתברר כמועילה במיוחד בכדי לוודא שהאסירים חוזרים 

לחדריהם בזמן לאחר הפסקה או ארוחה, או כל פעילות אחרת. תכונה זו מועילה לא רק לעובדי מתקן הכליאה, היא אף מועילה לדיירים של 
מוסדות ייחודיים אלו.

• בטיחות – בטיחות היא ככל הנראה הדאגה המשמעותית ביותר עבור אלו החיים ועובדים במתקן כליאה. ישנם מספר מצבים בלתי צפויים, 
שעלולים להתרחש, כשהם גורמים תוצאות בעלות פוטנציאל לנזק. פריסתה של מערכת שעונים מסונכרנים במתקן כליאה מבטיחה שהדיירים 

מצויים תחת פיקוח מתמיד על-ידי תיאום לוחות הזמנים, דבר המבטיח שהעובדים יימצאו בתחנה המסוימת שלהם בזמן הנכון. בנוסף, היכולת 
להתממשק עם מערכת הכריזה של המתקן, מאפשרת למתקן הכליאה לזכות בשליטה רבה יותר בתרחישי משבר. למשל, אם קורה מצב אשר 

מצריך תגובה מיידית, מנהל יכול להשתמש במערכת הכריזה בכדי להתריע בפני כל הדיירים והעובדים לעבור לאזור מסוים ולהישאר שם עד 
לשעה מסוימת. כמו כן, שעונים דיגיטליים מסוימים יכולים להציג מספרי קוד, לאירועים כמו “נעילה”, בכדי להתריע בפני אנשי הצוות על מצבים 

חמורים כלשהם. חברת Sapling, מספקת דרך לשלוט בכל ההבטים של הארגון, ומעניקה את הדרך היעילה ביותר לשמירה על בטיחות. מערכת 
הזמן המסונכרנת יכולה לסייע בהשגת מטרות אלה.

• תיאום – אחת התכונות שמספקת מערכת השעונים המסונכרנים, אשר יכולה להועיל רבות 
למתקן כליאה, היא היכולת להתחבר למערכות קיימות כמו למשל להסתנכרן עם מערכת הכריזה 
של המתקן, יכולה להודיע הן לדיירים והן לעובדים מתי הגיע הזמן לארוחת הצהריים, לפעילויות 

פנאי וכו’. השעון הראשי של חברת Sapling יכול להתממשק עם הבקר של דלתות התאים 
האוטומטיות, כך שאלו ייפתחו וייסגרו בזמנים ספציפיים, כגון ארוחת בוקר או שעת השינה, ויהיה 

מתואם לחלוטין עם השעה המוצגת בשעונים המסונכרנים. תיאום אפקטיבי של כל הפעילויות 
במתקן כליאה הופך למטרה בת-השגה כאשר מותקנת בו מערכת שעונים מסונכרנת.

• תיעוד מדויק – בין אם מדובר בכלא, מרכז כליאה לקטינים או אף מוסד שיקומי - מיקסום הארגון הוא חיוני. תיעוד הזמן הנכון במסמכים 
ומאגרי מידע במתקן כליאה הוא דבר הכרחי, במיוחד לשם עמידה בהליכים משפטיים. ניטור משך הביקור של מבקר במתקן חשוב גם הוא. 
כאשר כל שעון מציג את אותה השעה בכל רחבי המתקן, אין עמימות לגבי הזמנים המתועדים, דבר אשר עוזר לבטל אפשרות של סיבוכים 

משפטיים העלולים להיווצר בשל חוסר בהירות שכזה.

בכדי שמתקן כליאה יוכל להיות מאורגן ככל הניתן, יש להביא את כישורי ניהול הזמן למיטבם התקנתה של מערכת שעונים מסונכרנים יכולה 
לתרום לכישורים אלו, כמו גם לסייע בהפיכת הסגל לצוות יעיל, תוך תיאום כל פעולות מתקן הכליאה ופעילויות האסירים, וכן להגביר את רמת 

הבטיחות בכל אזור המתקן - הן עבור העובדים והן עבור האסירים.

מתקני כליאה ומערכות זמן מסונכרנות

למידע נוסף ולייעוץ באשר למערכת המתאימה לכם אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי


