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 גיליון פורים - לבטיחות הזמנים מחזור
  חינוך מוסדות של טים"וקב בטיחות למנהלי

 מה בגיליון: 
 הנחיות ביטחון במוסדות חינוך •

 ארצי תרגיל התגוננות •

 זהירות מחפץ חשוד •

התנהלות בטוחה במוסדות  •

 חינוך

 שימוש במסמני לייזר •

 כבאות והצלה לישראל •

 זהירות בדרכים •

 שלום רב, 

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

אנשי מינהל ולמהנדסים ל, מנהלי בטיחות ברשויותללמחוזות, לקב"טים, 

 . העוסקים בבטיחות מוסדות חינוך

 

, והאתגרים שהחג מזמן עבורנו בכל פוריםחג הבבגיליון זה בחרנו להתמקד 

. תמצאו בו במוסד החינוכי ומחוצה לו בטיחותביטחון וההקשור לשמירה על ה

קווים מנחים ודגשים לסיכונים שהתקופה, המועדים והפעילות הנחיות,  ענוןיר

 מחייבים.

 

 !פורים שמח

 בטוח חיים ואורח נגישות, ב"זה אגףעם  נכתב בשיתוף

 

 מומלצים:קישורים 
 אתר אגף בכיר לביטחון ובטיחות •

 ל בטיחות במוסדות החינוך"חוזרי מנכ •

 חיפוש פעילויות חוץ •

 לחירום והיערכות ביטחון פורום בטיחות •

 

 לץ לפתוח את הקובץ במחשבלצפייה מיטבית מומ
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/zahav
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon
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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 ביטחון במוסדות חינוך הנחיות
 המלצות לביצוע:

 .שערים ולנעילת עירנות להגברת מאבטחים תידרוך .1

 עם החינוכי למוסד להגיע החובה בדבר לתלמידים מתאימות הנחיות להוצאת החינוך מוסדות מנהלי הנחיית .2

 .מסיכה ללא הנכנס את בקלות לזהות יהיה שניתן באופן התחפושת

 .הנכנסים זיהוי לצורך בכניסה הספר מבית תפקיד בעל הצבת .3

 .הספר בית ובחצרות החנייה במגרשי, הספר לבית בכניסות וקפדניות מקיפות סריקות ביצוע .4

 החג. בימי יותר גבוהה בתדירות ביקורות ביצוע .5

 

 

 חזרה לתוכן העניינים

  



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

 2019אדר א', תשע"ט, פברואר           3
 

 
 

תרגיל התגוננות 

 ארצי תשע"ט

 
 תרגיל התגוננות ארצי 

 יתקיים ביום וצונאמי אדמה רעידת בתרחיש החינוך במוסדות הארצי ההתגוננות תרגיל

, בארץ החינוך מוסדות כל ישתתפו . בתרגיל2019 במרץ 12, ט"התשע' ב באדר' ה, שלישי

 :הבאות הפעילויות את יכלול הארצי התרגיל. הילדים גני זה ובכלל

  והמורים התלמידים לכל התגוננות תרגול - 12:00 עד 10:00 •

 ספרי בית) חירום לשעת צוות( ח"צל תרגול - 14:00 עד 12:30/  9:45 עד 8:15 •

 חירום. במצב תלמידים ומילוט פינוי בנושא המורים בחדר סימולציה באמצעות

כרטיס מידע "דרום 

 אדום"

 
 זהירות מחפץ חשוד

 לחדד לנכון מצאנו לכןו, )הארץ (טיולים וסיורי כלניות בדרום "אדום דרום" סיוריזוהי העונה ל

: כגון, לשטחינו עזה מרצועת המשוגריםחשודים  וחפצים עצמים בדבר ההנחיות את שוב

 נפץ. בחומר ממולכדים ובלונים טיסנים, עפיפונים

 

 חזרה לתוכן העניינים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ShaatCherum/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ShaatCherum/
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMDaromAdom190204.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMDaromAdom190204.pdf
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 -חוזר מנכ"ל 

בטיחות מונעת 

 לקראת פורים

 
 הנחיות להתנהלות בטוחה במוסדות החינוך

 הדומים אקדחים, ירייה כלי: כגון, הספר לבית מסוכנים צעצועים הבאת עלחל איסור  .1

, נפץ כוורות, מרגמות, מתעופפים דינור זיקוקי, נפצים, חזיזים, טילים, אמיתי לנשק

 .שהוא סוג מכל שריפה ואבקות  נפץ שרשרת, נפץ פרפרי

 לוודא התלמידים על. למיניהם שלג תרסיסי עם התנהגות כללי לקבוע יש .2

 התלמידים את להדריך מומלץ. הישראלי התקנים מכון ידי על מאושרים שהתרסיסים

 להימנע השימוש בעת .אש ממקור ולהרחיקם ,זה מסוג במיכלים בטוח בשימוש

 .אחרים ובוגרים ילדים כלפי מריסוס

 דליקים שאינם מחומרים יהיו הספר לבית מגיעים עמן תחפושות כי להקפיד יש .3

 .)וכדומה ניילון, גפן צמר(לדוגמה 

 .חנק סכנת משום כמסיכה ניילון בשקיות להשתמש אסור .4

 איפור במוצרי להשתמש מומלץ, כן כמו. איפור למוצרי ילדים רגישות לבדוק יש .5

 ושאינם, העור עם למגע המתאימים כאלו, הבריאות משרד ידי על המאושרים

 .רעילים חומרים מכילים

 המלצות לביצוע:
 לתדרך את המנהלים ורכזי הביטחון והבטיחות הבית ספריים בנושא. .1

 להנחות את מנהלות הגנים בהנחיות אלו. .2

בטיחות בשימוש 

 מסמני לייזר

 
 מסמני לייזר

 .לעיניים הפיך בלתי לנזק מהווים פוטנציאל המשולבים לעיתים בתחפושות, לייזר, מסמני

 .זה מסוג מצעצועים להיגרם העלולים לנזקים המודעות את להגביר המידע נועד כרטיס

בטיחות בפורים 

 (סרטון)

 

 כללי בטיחות אש

 
  לישראל והצלה מכבאות ובטוח שמח פורים חג

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=172#_Toc256000111
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=172#_Toc256000111
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=172#_Toc256000111
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=172#_Toc256000111
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMLaserPointers190203.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMLaserPointers190203.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rTbaoYK7wmU
https://www.youtube.com/watch?v=rTbaoYK7wmU
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102Purim2019.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102Purim2019.jpg
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 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוחנכתב בשיתוף עם 
 

 
 

חוגגים פורים בטוח 

 בדרכים

 

 

 

 

פורים  -חוזר מנכ"ל 

 בטוח

 
 בדרכים חבטו פורים

 לשתותהצעירים  נוהגים, בהן פורים מסיבות בחופשת נערכות, החג וממנהגי מהבילוי כחלק

, בריכוז - הנהיגה ביכולות פוגמת אלכוהול השפעת תחת שנהיגה. יש לזכור אלכוהול

 על לשמור ביכולת, נכון לעצור ביכולת, הקשב בחלוקת, הראייה בתפקודי, בקואורדינציה

ריכזנו עבורכם מידע בנוגע לסכנות מהן יש  .הנסיעה נתיב על לשמור וביכולת המהירות

 להישמר במהלך חג הפורים.

 לביצוע:הנחיות 
 לנהוג רשאי בלבד והוא שותה שאינו תורן נהג קובעים. נוהגים לא שותים אם -ריענון המסר 

 .המסיבה לאחר

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/zahav
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavPurim2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavPurim2019.pdf
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=168#_Toc256000068
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=168#_Toc256000068
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