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 כרטיס מידע

 ועדת הבטיחות הבית ספרית

(. לחצו למעבר חוזר המלא) "הלך החודשים האחרונים עידכנו את סעיף "ועדת הבטיחות הבית ספריתבמ

לכנס את הוועדה מייד , ואת עיקרי הדברים בהם היא תעסוק. יש מדגיש את תפקידיה של הוועדהכרטיס זה 

 ליף לחוזר המלא.מו לב: כרטיס זה אינו מהווה תח. שיבתחילת השנה ולהנחות אותה לפעולה בהתאם

 

 מטרת הוועדה

ועדת הבטיחות המשותפת תפעל במסגרת המאמצים להבטחת שיתוף פעולה של נושאי תפקידים בבית הספר, 

 מעורבות ושקיפות בכל הקשור למאמצים להבטחת הביטחון והבטיחות בקיום שגרת בטיחות בבית הספר.

 במוסד החינוכי וקיום שגרת בטיחות בו.מטרת הוועדה היא טיפול שוטף ומשותף לקידום הבטיחות 

 

 הרכב הוועדה

הוועדה תכלול את בעלי התפקידים האלה: מנהל בית הספר )או מי מטעמו(, יועץ בית הספר או הפסיכולוג, 

 רכז הביטחון והבטיחות, רכז הזהירות בדרכים, הרכז החברתי, רכז הטיולים ומורה לחינוך גופני.

 וכדומה פים: מחנך, נציג ועד ההורים, נציג מועצת התלמידיםמומלץ לצרף בעלי תפקידים נוס. 

 

 מומלצים לוועדההתכנסות זמני 

 סמוך לתחילתה של שנת לימודים חדשה, רצוי ככל האפשר בתקופה שלפני חגי תשרי. 

 סמוך ולפני תקופת החורף וחופשת החנוכה. 

 סמוך ולפני חופשת הפסח. 

 הקיץ.אירועי סוף השנה וחופשת   סמוך ולפני 

 
 תפקידי הוועדה

  קביעת פעולות הנדרשות לאור תוכנית העבודה הבית ספרית )היערכות לטיולים, היערכות לאירועים

 וכדומה(. ובסביבתו ה"סולטקסים, זיהוי מפגעים וליקויים בבי

 ולמניעת הישנות.ומתן המלצות להמשך הטיפול  יה"סאירועי הבטיחות בב הכרה וריכוז של 

  למנהל על פעולות לשיפור שגרת הבטיחות בבית הספרמתן המלצות. 

 ייזום הסברה והדרכה להתנהגות בטוחה של תלמידים במוסד החינוכי ומחוצה לו. 

 .הפעלת תוכנית העבודה לשם הבטחת הביטחון והבטיחות ולשם היערכות לחירום 

 
 סדר יום אפשרי של ועדת הבטיחות

 ליעדי ניהול הבטיחות גיבוש המלצות להנהלת המוסד החינוכי בנוגע 

 ייזום סיורי בטיחות במוסד החינוכי 

 מעקב שוטף אחר יישומם של יעדי הבטיחות 

 .ייזום הסברה והדרכה בעקבות תקריות בטיחות  

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=172

