
מדינת ישראל  
משרד החינוך  

המינהל הפדגוגי 
נגישות ואורח חיים בטוח, ב"אגף זה

בטיחות ילדים
ח"שנת הלימודים תשע

!ילדים נפגעים בכל שנה בביתם ובסביבת הבית1,220,000מעל *•
!  ישנם דברים שהם בשליטתנו•

..." ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

את הסכנות , עובדים ושותפים, ריכזנו עבורכם
...  בחצר ובדרך, העיקריות האורבות לנו בבית נתוני ארגון בטרם* 



הכי בטוח בבית 
כללים לחיים טובים ובטוחים בתוך הבית וסביבו

לחצו על האזור הרצוי  
בכדי לגלות את הסכנות  

המאפיינות אותו

בדרך

בחוץ

בסלון 
ובחדרים

באמבטיה

במטבח



?ממה להיזהר: במטבחבטיחות 

כלים חדים•
מים  , תנור, כיריים•

רותחים
פלטת  , מיחם•

שבת

שקעים הקרובים  •
למים

רצפה מחליקה•
סירים חמים•
חומרי ניקוי•

לחצו למעבר  
לחדר הבא

לחצו לחזרה



טביעה•
ארון תרופות•
החלקה•
חום המים•

מכשירים  •
חשמליים

מכשירים חדים•
חומרי ניקוי•

?ממה להיזהר: באמבטיהבטיחות 

לחצו למעבר  
לחדר הבא

לחצו לחזרה



חפצים מפוזרים•
מתוח או  חשמל כבל •

חשוף
מכוסיםלא שקעים •
רהיטים חדים•
כבדים  רהיטים •

לקירשאינם מעוגנים 

בקומות  חלונות •
עליונות

קטנים חפצים •
שעלולים להיבלע על 

ידי פעוטות

?ממה להיזהר: בסלון ובחדריםבטיחות 

לחצו למעבר  
לחדר הבא

לחצו לחזרה



סגירת דלתות הבית והמעלית שמרו על אצבעות הידיים  בעת •
.והרגליים

.מבוגרבאחריות של –בגינה בריכה •
דיווח על  , התאמה לגיל הילד וקשר עין רציף–גן השעשועים מתקני •

.מיותרתמתקן שאינו בטיחותי לשם מניעת היפגעות 
יש לפעול על פי חוקי התנועה תוך הימנעות ממצבי  –בדרך ובכביש •

.רגלכרוכב אופניים וכהולך , סיכון כנהג

?ממה להיזהר: בטיחות בסביבת הבית

לחצו למעבר  
לחדר הבא

לחצו לחזרה



, לחץ חברתי)סיכון לפעול על פי חוקי התנועה תוך הימנעות ממצבי יש •
.רגלכרוכב אופניים וכהולך , כנהג...( עייפות

על פי החוק הגיל המותר לרכיבה הינו גיל  –הוברבורד\אופניים חשמליים•
.הטעינההתנהלות בטוחה עם סוללת , קסדה על הראש, ומעלה16

קסדה על הראש חובה ובעת  , תקינות הכליבדיקת -קורקינט \אופניים •
.מהאופנייםחציית כביש לרדת 

.בסביבתכםכי אין ילדים לאחור וודאו נסיעת הרכב בעת •

?כיצד להתנהג: בטיחות בדרך ובכביש

להמשךלחצו לחצו לחזרה



!בידינובטיחות המשפחה שלנו 

ובדרךבסביבה , בבית

לשמור ולהישמר, עזרו לנו להעלות מודעות


