מופץ מטעם אגף בכיר לביטחון ,שעת חרום ובטיחות סביבתית במשרד החינוך

למנהלי בטיחות וקב"טים של מוסדות חינוך
מה בגיליון:

שלום רב,
"מחזור הזמנים לבטיחות" הינו אוסף חומרים מקצועי ,המוגש בזאת למחוזות,
לקב"טים ,למנהלי בטיחות ברשויות ,למהנדסים ולאנשי מינהל העוסקים
בבטיחות ,ביטחון וחירום במוסדות חינוך.
בגיליון זה בחרנו להתמקד בהכנות לקראת החורף ולקראת חג החנוכה .תמצאו

• בטיחות לקראת החורף
• בטיחות באש לקראת חג
החנוכה
• טיפ החודש -חפץ חשוד

בו רענון הנחיות ,קווים מנחים ודגשים לסיכונים שהתקופה ,המועדים והפעילות
מחייבים ,וכן לקחים שנלמדו במערכת החינוך.

חורף בטוח לכולנו!

קישורים מומלצים:
•

אתר אגף בכיר לביטחון ובטיחות

•

חוזרי מנכ"ל בטיחות במוסדות החינוך

•

חיפוש פעילויות חוץ

•

פורום בטיחות ביטחון והיערכות לחירום

*לצפייה מיטבית מומלץ לפתוח את הקובץ במחשב
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הכנות לקראת החורף :בחורף אנו עדים לפגעי מזג האוויר ,העלולים לגרום נזק ממשי

כרטיס מידע הכנות

למבני מוסד החינוך .במסמך המצורף תמצאו הנחיות לביצוע פעולות מניעה לקראת

לקראת החורף

החורף ,שמטרתן להקטין את הסיכוי לקיומו של אירוע בטיחות מסוכן.
תחקיר מלמד :הוספנו להוראות תחקיר מלמד מאירוע דליקה בעקבות נזילת מים
במהלך החורף.
המלצות לביצוע :לשימוש גורמי התחזוקה ברשות המקומית/בעלות ,לדיווח על תקלות
ואירועים חריגים.
מבדק אחרי סערה :אחרי סערות ותופעות מזג אוויר חריגות עלולים להיות שינויים

מבדק בטיחות לאחר

ובעיות במבנים ובחצרות של מוסדות חינוך .לכן ,עם החזרה ללימודים ,יש לערוך בקרה

סערה

אחרי שינויי מזג אוויר קיצוני .במסמך המצורף תמצאו נקודות מרכזיות אליהן יש
להתייחס ,ולטפל בהן במידת הצורך.
המלצות לביצוע :לשימוש לאחר סערה ותופעות מזג אוויר חריגות ,ע"י רכז ביטחון
ובטיחות בית ספרי ,אב בית ,גורמי תחזוקה ברשות המקומית או הבעלות.
שמירה ,אבטחה ושהייה בחוץ בתנאי קור :במסמך המצורף נמצאים קווים מנחים

עבודה סטטית בקור

ודגשים כיצד להתמודד עם פעילות סטאטית כגון שמירה או אבטחה ,המתבצעת בתנאי
קור קשים.
המלצות לביצוע :לשימוש בתדרוך קב"טים ,מאבטחים ומפקחי שמירה.
התנהגות בתנאי קור בפעילויות חוץ :פעילות חוץ בתנאי קור עלולה לגרום לפגיעת

התנהגות בתנאי קור

קור בקרב המשתתפים ,שעלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ובמקרים קיצוניים אף למוות.

בפעילויות חוץ וטיולים

היערכות נכונה לתנאים בשטח מאפשרת לבצע פעילות טיולים הכוללת לינה בשטח גם
במזג אוויר קר .מודעות של סגל המורים והמדריכים יחד עם הנחיות מתאימות
לתלמידים תמנע פגיעות קור.
המלצות לביצוע :לשימוש בתדרוך רכזי טיולים ואחראי טיול לקראת יציאה לטיולים
ופעילות חוץ בית ספרית.
זהירות משטפונות :בתקופה זו של השנה ,במהלך טיולים ,מזג האוויר במדבר הוא

זהירות משטפונות

בלתי צפוי .השקט במהלך הטיול עלול להקהות את החושים וכך ניתן בקלות לפספס
סכנה מתקרבת .בחורף ,וגם בעונות המעבר -באביב ובסתיו -יכולים להיווצר תנאים
בהם יורד גשם בנקודה גבוהה שאגן הניקוז שלה מוביל לתוך קניון נחל שבו לא ירדה
אף טיפת גשם ,והשמש זורחת בו .זהו מצב מסוכן שצריך להיות מודעים אליו.
מצ"ב כרטיס מידע המרכז את הפעולות הנדרשות לקראת יציאה לטיול.
הנחיות לביצוע :לשימוש בתדרוך רכזי טיולים ואחראי טיול לקראת יציאתם לטיול.
2

חזרה לתוכן העניינים
חשון תשע"ט ,אוקטובר 2018

מופץ מטעם אגף בכיר לביטחון ,שעת חרום ובטיחות סביבתית במשרד החינוך

חוזר מנכ"ל פעילות אש ולקראת חנוכה :לקראת חג החנוכה מומלץ שהמחנכים

חוזר מנכ"ל פעילות אש

יקיימו פעולות הסברה על הסיכונים הקשורים בחג ,ויעודדו את תלמידיהם

וניתוח אירוע כוויה

להתנהגות בטוחה .מצ"ב מסמך המכיל דגשים מתוך חוזר מנכ"ל ,כולל ניתוח
אירוע כוויה.
המלצות לביצוע :לשימוש בתדרוכים לבתי ספר וגננות.
חזרה לתוכן העניינים

כל ילד צריך לדעת -בחפץ חשוד אסור לגעת :כפי שאתם בוודאי יודעים ,האיום

עפיפוני תבערה ובלוני נפץ

של בלוני תבערה עדיין קיים .מצ"ב כרטיס מידע לאמצעי בטיחות שיש לנקוט
כנגד תופעת עפיפוני תבערה ובלוני נפץ.
בנוסף ,אנא בקרו בדף זהירות! חפץ חשוד בו מרוכזים חומרי הדרכה מגוונים
בנושא.
המלצות לביצוע :לשימוש בתדרוכים לבתי ספר וגננות.
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