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 דות חינוךשל מוס טים"בטיחות וקב למנהלי
 מה בגיליון: 

 חינוך מוסדות ואבטחת ביטחון •

 לפתיחת החינוכי המוסד מוכנות •

 הלימודים שנת

 ותשתיות בטיחות •

 הבטיחות שגרת ניהול •

 זהירות בדרכים •

 היערכות לשעת חירום •

 ילדים היפגעות למניעת חומש תכנית •

 שלום רב, 

 בזאת המוגש, מקצועי חומרים אוסף הינו" לבטיחות הזמנים מחזור"

 ולאנשי למהנדסים, ברשויות בטיחות למנהלי, טים"לקב, למחוזות

 . חינוך במוסדות לחירום והיערכות בטיחות בביטחון העוסקים מינהל

 .ט"תשע הלימודים שנת לפתיחת היערכות בסימן עומד זה גיליון

, עזר למסמכי קישורים, מגוונים בתחומים מנחים קווים בו תמצאו

 והפעולות ההכנות אחר במעקב לכם לסייע ןשמטרת בדיקה ורשימות

 .השנה פתיחת לקראת אלה בימים המתבצעות

בנושא תכנית החומש למניעת  , תמצאו בגיליון חומרי הסברהבנוסף

היפגעות תלמידים. במסגרת התכנית התקיים בחודשי הקיץ קמפיין 

 על מאחריות חופש אין הגדול בחופש! הוריםרחב היקף שסיסמתו "

 ".הילדים

 !לכולנו ובטוחה פוריה לימודים שנת

 

 

 קישורים מומלצים:
 אתר אגף בכיר לביטחון ובטיחות •

 ל בטיחות במוסדות החינוך"חוזרי מנכ •

 מערכת לבחירת פעילויות חוץ והוראות הבטיחות שלהן •

 לחירום והיערכות ביטחון בטיחותפורום  •

  צפייה מיטבית מומלץ לפתוח את הקובץ במחשבל*

http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/parents-responsibility.aspx?gclid=CjwKCAjw7IbaBRBqEiwA6AyZggAI1E3a2bO3vFXS52vqz5M5TbaD_OiMOtNDg0jr09qYPuWh54An0RoCedIQAvD_BwE
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/parents-responsibility.aspx?gclid=CjwKCAjw7IbaBRBqEiwA6AyZggAI1E3a2bO3vFXS52vqz5M5TbaD_OiMOtNDg0jr09qYPuWh54An0RoCedIQAvD_BwE
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBetichut.htm
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


 במשרד החינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חרום ובטיחות סביבתיתמופץ מטעם 
 בטוח חיים ואורח נגישות, ב"זה אגף עם בשיתוף

 
 

 2018 אוגוסט, חשע"ת אלול           2
 

 
 

 

 מאבטח בדיקת - מידע כרטיס 

 הספר בבית

 ביטחון מרכיבי - מידע כרטיס 

 בבית הספר

  אבטחת מוסדות  -דף מידע

 חינוך

 

 בנושא ל"מנכ חוזר הנחיות 

 האבטחה עקרונות

  הנחיות חוזר מנכ"ל בנושא

אבטחה וביטחון במוסדות 

 חינוך

 

 חזרה לתוכן העניינים

הביטחון למנהלים ולצוות ההוראה אבטחת מוסדות החינוך נותנת את תחושת  

במוסד החינוכי. להלן מספר קווים מנחים בנושא הביטחון והאבטחה של 

 מוסדות חינוך:

 באחריות קב"ט מוסדות חינוך ברשות:
 לבצע היכרות ותדרוך רכז הביטחון והבטיחות הבית ספרי. .1

לבצע ראיון אישי למאבטח (אישור היעדר עבירות מין, תעודת  .2

 בתוקף).הכשרה 

לבצע תדרוך המאבטח לקראת היום הראשון ללימודים: סריקות  .3

 מקיפות, ריענון הנחיות, ביקורת, מצבי חירום.

לבצע תדרוך גננות וסייעות בדגש על: שערים סגורים, לחצן מצוקה,  .4

 כניסה ויציאה, דיווח למוקד, מצבי חירום.

 לדווח למשטרת ישראל וליחידת הביטחון במחוז על כל תקלה. .5

 לדווח על כל אירוע חריג. .6

 לדווח על חוסר במאבטחים. .7

 

 
  

 אבטחת מוסדות חינוךו ביטחון

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMBikoretMeavteh180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMBikoretMeavteh180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMMarkiveiBitahon180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMMarkiveiBitahon180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMAvtaha180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMAvtaha180806.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2a-5-3-56.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2a-5-3-56.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBitachon.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBitachon.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBitachon.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/ChozreyMankalBitachon.htm
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  הכנות  -טבלת עזר

והיערכות לקראת 

פתיחת שנת 

 הלימודים

 

 חזרה לתוכן העניינים

 שנת לפתיחת הספר בית מוכנות בדיקתכמידי שנה במועד זה, יש לערוך  

 הספר בבית לבצע שיש הפעולות כלל מופיעותהמצ"ב  בטבלה. הלימודים

, הבטיחות שגרת וניהול הסביבתית הבטיחות, האבטחה, הביטחון בתחום

 . הבריאות ותחום לחירום היערכות, בדרכים בטיחות

-הבית והבטיחות הביטחון ורכזי המנהלים עםיחד זו  טבלה על לעבור מומלץ
 .ספריים

 

 
 

 משגרת חלק היא משחק במתקני שימוש תוך פעילות: בטוחים משחק מתקני  מתקני משחק בטוחים 

 בהתאם ומתוחזקים בטוחים להיות אלה מתקנים על. הילדים בגן הפעילות

 .חלקיו על 1498 ישראלי תקן לדרישות

 שהם משחק מתקני 

 ואינם צעצועים

 בתקן עומדים

 בעיתיים משחק מתקני: בתקן עומדים ואינם צעצועים שהם משחק מתקני 

 ונבדקים כצעצועים מיובאים אלו מתקנים. רבים סיכונים בהם שיש ילדים בגני

 אינם הם, לכן.  1498 תקן לפי משחקים כמתקני ולא, ככאלו התקנים מכון י"ע

 .משחק למתקני הישראלי בתקן כמחויב מותקנים ואינם תקן תו בעלי

  מתקני ספורט

 וכדורסל

 חזרה לתוכן העניינים

 ביציבות לעמוד חייבים, ייעודם מעצם, ספורט מתקני: וכדורסל ספורט מתקני 

 באמצעות רק מתאפשרת תאונה מניעת. עליהם הפועלים רבים כוחות כנגד

 .הספורט מתקני של ומקצועית סדירה, טובה תחזוקה

 

 בטיחות ותשתיות

 מוכנות המוסד החינוכי לפתיחת שנת הלימודים

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TavlatEzer180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TavlatEzer180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TavlatEzer180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TavlatEzer180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/mitkanimishak.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/mitkanimishak.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MitkaneiMishakLoBateken180807.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MitkaneiMishakLoBateken180807.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MitkaneiMishakLoBateken180807.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/bdikatmitkanicadursal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/bdikatmitkanicadursal.pdf
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 במוסד הבטיחות ניהול 

החינוך מתוך חוזר 

 מנכ"ל

 החותרת חיים דרך היא בטיחותית התנהגות :החינוך במוסד הבטיחות ניהול 

 של אחריות ולקיחת דעת שיקול, בחירה משלבת זו דרך. מתאונות להימנעות

 לניהול תכנית ליישום המקצועי הבסיס. סביבתו ועל זולתו על, עצמו על האדם

 הרלוונטיים התפקידים בעלי של תפקידיהם והגדרת החינוך במוסד הבטיחות

 . ל"מנכ בחוזר הרלבנטי בפרק מובאים

באחריות מנהל הבטיחות או קב"ט מוסדות חינוך לוודא שבית הספר וגן 
המוסד החינוכי המאשר כי הילדים קיבלו "אישור מוכנות" בכתב מהרשות 

 .ערוך ומוכן לפתיחת שנת הלימודים

 בהפסקה מתרחשות מהתאונות 60% מעל כי הידעתם :בהפסקה בטיחות  בטיחות בהפסקה ?

 בית צוות של בקרה באמצעות מתבצעת ההפסקה בעת התלמידים בטיחות

 .תורנים תלמידים ובעזרת הספר

 תפקידי רכז הביטחון 

 

 חזרה לתוכן העניינים

 המרכזיים התפקידים אחד :החירום ושעת הבטיחות, הביטחון רכז תפקידי 

 ושעת הבטיחות, הביטחון רכז הוא החינוך במוסד הבטיחות שגרת בניהול

 . ספרי-הבית החירום

 

 
 

  זהירות בדרכים לקראת

פתיחת שנה"ל וחגי 

 תשרי

 חזרה לתוכן העניינים

כוללות וחגי תשרי  הלימודים שנת פתיחת לקראתההכנות  זהירות בדרכים: 

ית , כללי התנהגות בעת חציהפיזית הבטיחות מעטפתהנחיות בטיחות ב

 כביש, רכיבה על אופניים וכד'.

 ניהול שגרת הבטיחות

 בדרכים זהירות

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=99
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=99
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=99
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=99
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/betichutbehafsaka.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/betichutbehafsaka.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/tafkidirakazbitachun.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/tafkidirakazbitachun.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavTehilatShana180731.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavTehilatShana180731.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavTehilatShana180731.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavTehilatShana180731.pdf
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  מערכת התרעה

מקומית לרעידת אדמה 

 במוסדות חינוך

 חידוד, הכנו עבורכם כרטיס מידע לצורך האחרונות האדמה רעידות רקע על 

 המקומית ההתרעה מערכת ותקינות הכשירות שמירת בדבר הנחיותה וריענון

 .חינוך במוסדות אדמה לרעידת

 כלי ולהוות להדגיש נועד אלא ,המפרט במקום בא ואינו מחליף אינו הכרטיס

 .לנוחותכם ותקציר עבודה

 היערכות לשעת חירום 

 

 

 

 חזרה לתוכן העניינים

 חירום בשעת נכונה להתמודדות המפתח את מהווים בשגרה ותרגול היערכות 

 .סוגיות מגוון עם

 חירום תרגול ונקבע ובגן הספר בבית היערכות נעשתה כי לוודא ט"הקב על
 :בנושאים הבאים, השנה בתחילת הספר לבית

 שריפה •

 אדמה רעידת •

 טילים ירי •

 '.וכו מסוכנים חומרים דליפת •

 

 שרותי עזרה ראשונה 

 

 

 

 לתוכן העניינים חזרה

 שירותי עזרה ראשונה 

 עזרה למוקד שירותי לפנות יש תלמיד פציעת/היפגעות של במקרה •

עזרה  קבלת לצורך 1700550096 בטלפון לתלמידים ראשונה

 .רפואית

 ההורים את ליידע יש, בחירום או בשגרה תלמיד פינוי של מקרה בכל •

 מהורי אחד אם אלא, מבוגר ידי-על לתלמיד ליווי ולהסדיר על הפינוי

 .ללוותו התלמיד הגיע

 

  

 חירום שעתהיערכות ל

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMReidotAdama.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMReidotAdama.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMReidotAdama.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMReidotAdama.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SheatHerum180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SheatHerum180806.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/EzraRishona2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/EzraRishona2018.pdf
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 על והגנה לשמירה הפועלים ואנשי מנהל מחנכים על המוטלת ומקצועית מוסרית חובה הינו לבטיחות החינוך

  .הילדים של ושלומם בטיחותם

 ובביתלבית הספר,  בדרך, הציבורי במרחב, בחצר, בבית :שונים ובמקומות שונים בגילאים נפגעים נוער ובני ילדים

 שאינה התנהגות ובגלל להם מותאמת שאינה סביבה בגלל, לסכנות מודעות חוסר בגלל נפגעים הם. עצמו הספר

 . בה ולסכנות הסביבה לתנאי מותאמת

 מוגדרים סיכון ובתחומי ,בכלל בישראל מתאונות ילדים היפגעות של וצמצום מניעה כתוכנית גובשה החומש תוכנית

 שונות יחידות ושל מנהלים של מערכתית הירתמות וכוללת ,ההיפגעות נתוני בסיס על גובשה התוכנית. בפרט

 בין שותפויות, ה"ראמ, החרדי המחוז, הראשי המדען, גופני חינוך, ונוער חברה מנהל, פדגוגי מנהל: החינוך במשרד

 .מורחבת הנהלה בישיבת והוצגה המשרד ל"מנכ ידי על אושרה התכנית .ועוד מגזריות

 הורים, ילדים בקרב בטיחות של תפיסה ולהטמיע להוביל, לפתח שלנו והאחריות המחויבות את מבטאת התכנית

 ). העולמי הבריאות ארגון  כהגדרת( "השלישי האלף מֵגפת" עם להתמודדות כאמצעי, וקהילה

 :התוכנית של עלה מטרות

 לסיכונים מודעות העלאת .א

 בטוחה להתנהגות וידע כלים מתן .ב

 בטוחה התנהגות עידוד .ג

 אתר האגף. בבנושא שפותחו ההדרכה מערכיהמכילה קישורים ל ,תוכניתה על הסברה לצרכי מצגת םכלשימוש

 תמצאו חומרי הדרכה נוספים, בחלוקה לקבוצות גיל, ובהתאמה לקהלי יעד שונים.

 חזרה לתוכן העניינים

 
 

 ילדים היפגעות למניעת חומש תכנית

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/HinuhKabatim.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichut_yeladim/Homesh.htm

