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 עבור מנהלי מוסדות חינוךהביטחון והחירום  ,דגשים בתחום הבטיחות
 מה בגיליון: 

 משרד החינוך לשירותכם  •

 שעת חירום •

 כבאות והצלה לישראל •

 טיולים •

 בטיחות •

 זהירות בדרכים •

 

 מנהלי, לכם בזאת המוגש, מקצועי חומרים קובץ הוא" לבטיחות הזמנים מחזור"

 לסיכונים ודגשים מנחים קווים ומתן, הנחיות רענון לצורך, חינוך מוסדות

 .ייביםמח והפעילות הקרובה שהתקופה

 

 תמצאו. החנוכה חג ולקראת החורף לקראת בהכנות להתמקד בחרנו זה בגיליון

 והפעילות המועדים, שהתקופה לסיכונים ודגשים מנחים קווים, הנחיות רענון בו

 ..החינוך במערכת שנלמדו לקחים וכן, מחייבים

 בטוח חיים ואורח נגישות, ב"זה אגףעם  בשיתוף נכתב

 

 קישורים מומלצים:
 ביטחון, בטיחות ושעת חירום בפורטל מוסדות חינוך •

 מאגר חוזרי מנכ"ל •

 חיפוש פעילויות חוץ •

 לחירום והיערכות ביטחון בטיחותפורום  •

 לצפייה מיטבית מומלץ לפתוח את הקובץ במחשב
 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/zahav
http://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/security-main.aspx
http://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/security-main.aspx
http://apps.education.gov.il/Mankal/EtzNosim.aspx
http://apps.education.gov.il/Mankal/EtzNosim.aspx
http://develop.lnet.org.il/dev/olamon/index.html
http://develop.lnet.org.il/dev/olamon/index.html
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?FID=35268&nCategoryID=&nFatherForumID=&nLanguage=972
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 !לשירותכם החינוך משרד

 לעבודתכם עזר חומרי תמצאו פורטל מוסדות חינוךב -מקצועיים לשימושכםמשרד החינוך השיק פורטלים 
 . וכדומה מידע כרטיסי, ל"מנכ חוזרי, רלבנטי מידע -השוטפת

 להלן קישור לדפים הכלולים בפורטל:

 חינוך במוסדות בטיחות

 ימודיםהל שנת לפתיחת היערכות

 במעבדות בטיחות

 ילדים בגני בטיחות

 חירום למצבי היערכות

 חינוך מוסדות אבטחת

 ספריות בית חוץ ופעילויות טיולים

 ל"לחו תלמידים משלחות

 לפולין נוער משלחות

 ילדים היפגעות למניעת חומש תוכנית

 הקיץ לחופשת בטיחות כללי

 

. מוזמנים לפנות במייל: נשמח לקבל הצעות לנושאים נוספים אותם תרצו למצוא בפורטל
michal.gilperetz@kmrom.com 

 

 חזרה לתוכן העניינים

  

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/security-main.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/safety-in-educational-institutions.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/school_year_preparations.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/safety-in-laboratories.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/safety-in-kindergartens.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/emergency-situations.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/security.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/outdoor-activities.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/overseas-delegations.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/poland.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/prevention-child-injury.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/summer_saftey.aspx
mailto:michal.gilperetz@kmrom.com
mailto:michal.gilperetz@kmrom.com
https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/security-main.aspx
https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx�
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/security-main.aspx�
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  - החינוך משרד הנחיות - כבד שלג/  סוער אויר למזג היערכות
  .סוער אויר למזג להיערךעל מוסדות החינוך , החורף עונת לקראת שנה כמידי

לידיעה ולהיערכות. מצורף קישור לחוזר מנכ"ל להיערכות ולפעילות בית הספר בתנאי מזג אוויר קשים  המלצות לביצוע:

 .ם ושלג כבדשטפונות חזקי, סעיף החינוך במערכת חירום שעת נוהלי ל"מנכ חוזרלקראת החורף. 

 

 טיפים מצילים חיים לחורף 

 טיגון בטוח בחנוכה 

 הדלקת חנוכיה בבטחה 

 בשיטפון זהירות כללי 

 לישראל  והצלה כבאות 
ניתן להדפיס את  -ולחג החנוכה לשימושכם מצ"ב הנחיות בטיחות לחורף 

 המסמכים ולהפיץ בקרב התלמידים וסגל ההוראה.

  

חזרה לתוכן העניינים

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=218#_Toc256000302
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/FireFightersWinterRules.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/FireFightersWinterRules.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/FireFightersHanukkaTigun.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/FireFightersHanukkaTigun.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/FireFightersHanukkia.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/FireFightersHanukkia.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/FireFightersstorms.jpg
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 בחורף טיולים
 השוישע, המשתתפים בקרב קור לפגיעת לגרום עלולה קור בתנאי חוץ פעילות

 . למוות אף קיצוניים ובמקרים ,הפיך בלתי לנזק לגרום

 הנחיותו מודעות. קר אוויר במזג טיוליםו תיופעילו תמאפשר נכונה היערכות

 .קור פגיעות ימנעו לתלמידים מתאימות

לשימוש בתדרוכים למורים, לרכז ביטחון ובטיחות ולרכז טיולים  המלצות לביצוע:

 ספרית בחורף.-לקראת יציאה לטיולים ופעילויות חוץ בית

 בעומס קורהתנהגות נכונה   

 קור לפגיעות היערכות 

 בפעילויות חוץ ובטיולים

טלפונים חשובים בעת  

 תכנון וביצוע טיולים

עבודה עם חדר מצב  

 ולשכה לתיאום טיולים

 היערכות לטיול בטוח
 רוצים לדעת כיצד להיערך לטיול בטוח? צפו בסרטון המצ"ב

 לטיול היערכות סרטון  

 בטוח

 

 טבע מוקד ממערכתתחזית מזג אוויר 
 צורך ללאניתן להתעדכן באופן עצמאי,  באתר מוקד טבע. מדי יוםתחזית מזג אוויר עדכנית מתפרסמת  חדש!

הנחיות כיצד  .הצורך במקרה חלופה ותכנון לטיול היציאה בשעת גמישות למטיילים מאפשר, מה שמצב חדרהתקשר לל

 . אתר מוקד טבעב ניתן למצוא לקבל את התחזית המעודכנת
 

 חזרה לתוכן העניינים

  

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KorHutz180925.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KorPgiot180925.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KorPgiot180925.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMPhones190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMPhones190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMMokedTrips190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMMokedTrips190319.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_Imj0sStSCQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Imj0sStSCQ
https://www.mokedteva.co.il/
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 החורף לקראת החינוך במוסדות הכנה פעולות  החורף לקראת היערכות 
היא באחריות  -במבנה ובחצרות ,בתשתיות -כלל ההכנות לחורף בבית הספר

 . הרשות המקומית

 נא לפעול מול הרשות המקומית לביצוע פעולות מנע לקראת החורף!
 מוסדות בתשתיות חמורים בטיחות למפגעי לגרום עלולים ושלג גשם, עזה רוח

 לקראת הכנהל הרשות המקומית פעולותהמרכז את  מידע כרטיסמצ"ב . החינוך

פעולות אלה כוללות,  .מסוכן בטיחות אירוע של לקיומו הסיכוי את שיקטינו, החורף

 בין היתר:

 מרזבים ניקוי •

 רופפים ענפים גיזום •

 לחורף כלליות בטיחות הנחיות •

הנחיות מתוך חוזר מנכ"ל  

 וניתוח אירוע כוויה

 הנחיות בטיחות בחג החנוכה ואירועים בהם יש שימוש באש 
 הסיכונים על הסברה פעולות יקיימו שהמחנכים מומלץ החנוכה חג לקראת

מצ"ב מסמך המכיל  בטוחה. להתנהגות תלמידיהם את בחג, ויעודדו הקשורים

 וזהירות לבטיחות דגשיםחנוכה,  לקראת מונעת לבטיחות ולחינוך להסברה המלצות

 .בו נכווה תלמיד עקב חוסר הקפדה על הנחיות הבטיחות, וניתוח אירוע באש

 .לשימוש מחנכים בשיעורי חברה/חינוך המלצות לביצוע:
 

 מטעם ארגון בטרם -החורף בעונת ילדים בטיחות
 בשכיחות עלייה: ייחודים היפגעות מאפייני לחורף כי מראים השנה עונות שאר לעומת בחורף ילדים היפגעות על נתונים

 היפגעות עקב למוות יותר רבה שכיחות, לתרופות חשיפה עקב הרעלה של יותר גבוהה שכיחות, כוויה עקב ההיפגעות

 .קטנים ילדים בקרב בבית ההיפגעות בשכיחות ועלייה, דרכים תובתאונ

 אתר ארגון בטרםב .ההיפגעות מקרי לצמצום משמעותית תורמות בטוחה להתנהגות הנחיות והכרת לסכנות מודעות

 נת החורף.תמצאו כללי בטיחות הייחודיים לעו

 

 חזרה לתוכן העניינים

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/horef.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/hanukahanchayut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/hanukahanchayut.pdf
http://www.beterem.org/template/publicationpages.aspx?maincat=1&catid=40
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 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוחנכתב בשיתוף עם 

 
 

 חשמליים וקורקינטים אופניים על בטוחה רכיבה
 ה על אופניים וקורקינטים חשמליים:להיעזר במידע המצ"ב כדי לרענן את הנחיות הבטיחות לרכיב ומלץמלקראת החורף, 

 כללי בטיחות לרכיבה על אופניים חשמליים -גלוית בטיחות •

 ופניים חשמלייםרכיבה בטוחה על א -כרטיס מידע •
 

הנחיות זה"ב לחורף  

 בטוח

  האזרחית השנה סוףלקראת ו חורףב ,סתיוב בדרכים בטיחות 
 בנושאי שיעור ומערכי אגף זה"ב הכין עבורכם מסמך מרכז המכיל חומרי הסברה

  .זו של השנה בטיחותית בתקופה התנהגות

 

 ונים חשובים בנושא זהירות בדרכיםעדכ -חוזרי מנכ"ל 

 מינוי רכזי זה"ב •

 הפעלת משמרות זה"ב •

 בדרכים מעטפת הבטיחות הפיזית לזהירות •

 

 חזרה לתוכן העניינים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/zahav
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/PostCardElectricalBicycle.png
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MKElectricBike181015.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavHoref2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavHoref2019.pdf
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=166&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F16&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=166&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F16&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=167&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F16&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=167&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F16&UTM_CAMPAIGN=MNK
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=170&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F16&UTM_CAMPAIGN=MNK
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