דגשים בתחום הבטיחות ,הביטחון והחירום עבור מנהלי מוסדות חינוך
מה בגיליון:
גיליון זה של "מחזור הזמנים לבטיחות" מוקדש לבטיחות בחג הפורים ,והאתגרים

• אבטחה וביטחון

שהחג מזמן עבורנו בכל הקשור לשמירה על הבטיחות.

• שעת חירום

שימוש בחומרים המקצועיים המצורפים לגיליון זה  -הנחיות כלליות למנהלים:

• טיולים ופעילויות חוץ

 .1השתמשו בחומרים המצורפים בעת תדרוך צוות ההוראה ,אנשי המנהלה

• בטיחות

והאבטחה בבית הספר לקראת אירועי פורים.
 .2תדרכו את התלמידים במסגרת שיעורי חברה ומפגשים העוסקים בהתנהגות

• כבאות והצלה לישראל
• זהירות בדרכים

ראויה לקראת החג.
 .3לקראת יציאה לטיול או פעילות חוץ  -השתמשו בחומרים הרלוונטיים לתדרוך
סגל ההוראה והתלמידים.
 .4ציידו את התלמידים בחומרי הסברה ובהנחיות להורים לקראת אירועי החג
הקרבים.

נכתב בשיתוף עם אגף זה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח

קישורים מומלצים:
•

ביטחון ,בטיחות ושעת חירום בפורטל מוסדות חינוך

•

מאגר חוזרי מנכ"ל )החל מתשע"ח(

•

עולמון  -מערכת לבחירת פעילות חוץ ולתיאום טיולים

•

פורום בטיחות ביטחון והיערכות לחירום

לצפייה מיטבית מומלץ לפתוח את הקובץ במחשב
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הנחיות ביטחון במוסדות חינוך
 .1תידרוך סגלי הוראה ,מנהלה ,ואבטחה בסידורי הביטחון לקראת אירועי פורים.
 .2הנחיית סגל המוסד לתדרוך התלמידים בדבר החובה להגיע למוסד החינוכי עם התחפושת באופן שניתן יהיה
לזהות בקלות את הנכנס ללא מסיכה.
 .3הצבת בעל תפקיד מבית הספר בכניסה למוסד החינוכי לצורך זיהוי הנכנסים.
חזרה לתוכן העניינים

תרגיל התגוננות ארצי

חוזר מנכ"ל

תרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך יתקיים ביום שלישי ,ז' באדר התש''פ,

תרגיל התגוננות ארצי

 .3.3.2020בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ ,ובכלל זה גם גני הילדים.
התרגיל הארצי יכלול את הפעולות הבאות:
•

תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים.

•

תרגול צל"ח )צוות לשעת חירום( בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר

תרגיל למידה מרחוק בחירום
סימולציה לאימון צל"ח

המורים.
•

תרגיל למידה מרחוק בחירום.

מידע נוסף על התרגיל ניתן למצוא בפורטל מוסדות חינוך.

כל ילד צריך לדעת  -בחפץ חשוד אסור לגעת!

הנחיות בטיחות מפני בלוני

לקראת אירועי "דרום אדום" החלים בסופי השבוע שבין התאריכים  30בינואר עד

נפץ  -כללי | מותאם

 29בפברואר  ,2020מצ"ב הנחיות בטיחות מפני בלוני נפץ וחפצים חשודים.

לחברה חרדית
חזרה לתוכן העניינים
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לשכה לתיאום טיולים

כרטיס מידע  -דגשים

לאחרונה אנו מוצאים שיש אי-בהירות לגבי נושא תיאום הטיולים .הגשת בקשות

לתיאום טיולים ופעילויות

לאישור פעילויות שאינן דורשות תיאום או הגשת בקשות תיאום בהתראה קצרה

חוץ

מדי יוצרים עומס מיותר על מערכת תיאום טיולים.
עקב כך ביצענו פעולת מניעה טכנולוגית ,כך שכל בקשה אשר אינה דורשת
אישור תיאום טיול מוחזרת באופן אוטומטי לפונה עם הסבר שאין צורך בתיאום.
כרטיס המידע המצורף נועד להדגיש את נהלי העבודה מול הלשכה לתיאום טיולים.

חשוב להכיר  -טוואי התהלוכה

כרטיס מידע  -טוואי

טוואי התהלוכה הוא סוג של עש העובר גלגול מלא במחזור חייו .לאחר הבקיעה

התהלוכה

מהביצים ,ועד להתגלמותם ,מהווים הזחלים סכנה .לתהלוכנים שערות צורבות,
שניתקות בקלות מגופם ונישאות ברוח .מגע עם העור יכול לגרום לגירוי ולגירוד,
ואילו מגע עם העיניים מסוכן יותר .כרטיס מידע זה נועד להגביר את המודעות
לזוחלים אלו ,לדעת לזהותם ולהימנע ממגע עמם לצמצום ההיפגעות.
חזרה לתוכן העניינים
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התנהלות בטוחה במוסדות החינוך במהלך אירועי פורים
.1

.2

.3
.4
.5

.6
.7

יש לאסור על הבאת צעצועים מסוכנים לבית הספר ,כגון :כלי ירייה ,אקדחים
הדומים לנשק אמיתי ,טילים ,חזיזים ,נפצים ,זיקוקי דינור מתעופפים ,מרגמות,
כוורות נפץ ,פרפרי נפץ ,שרשרת נפץ ואבקות שריפה מכל סוג שהוא.
יש לקבוע כללי התנהגות עם תרסיסי שלג למיניהם .על התלמידים לוודא
שהתרסיסים מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי .מומלץ להדריך את
התלמידים בשימוש בטוח במיכלים מסוג זה  -הרחקה ממקור אש והימנעות
מריסוס כלפי ילדים ומבוגרים.
יש להקפיד כי תחפושות עמן מגיעים לבית הספר יהיו מחומרים שאינם דליקים,
כגון ,צמר גפן ,ניילון וכדומה.
אסור להשתמש בשקיות ניילון כמסיכה משום סכנת חנק.
יש לבדוק רגישות ילדים למוצרי איפור .כמו כן ,מומלץ להשתמש במוצרי איפור
המאושרים על ידי משרד הבריאות ,כאלו המתאימים למגע עם העור ,ושאינם
מכילים חומרים רעילים.
להדריך את המורים והתלמידים בתוכן הנחיות והוראות בטיחות אלו.
טיפים לקניית תחפושות מחו"ל מטעם משרד הכלכלה והתעשייה.

בטיחות בפורים  -כרטיס
מידע ותחקיר מלמד
חוזר מנכ"ל  -בטיחות
מונעת לקראת פורים

מסמני לייזר

בטיחות בשימוש מסמני

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

לייזר

לעיניים .כרטיס המידע המצ"ב נועד להגביר את המודעות לנזקים העלולים להיגרם
מצעצועים מסוג זה.

שירותי עזרה ראשונה

כרטיס מידע  -שירותי

במקרה של פגיעה או פציעה שגרתית של תלמיד בפעילות תוך מוסדית יש

עזרה ראשונה

להתקשר למוקד שירותי עזרה ראשונה לתלמידים בטלפון .1-700-55-00-96
פרטים נוספים ניתן למצוא בכרטיס המידע המצ"ב.

חג פורים שמח ובטוח מכבאות והצלה לישראל
גלויה  -כללי בטיחות אש
סרטון  -בטיחות בפורים
חזרה לתוכן העניינים
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נכתב בשיתוף עם אגף זה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח

זהירות בדרכים לקראת פורים

זהירות בדרכים לקראת

שתיית אלכוהול ושימוש בתחפושות העשויות מחומרים דליקים הם חלק ממאפייני

פורים

החג אשר לגביהם חשוב לשוב ולחדד את הנחיות הבטיחות .במסמך המצורף
תמצאו חומרי הסברה ומערכי שיעור בנושאי התנהגות בטיחותית בימי חג הפורים.
כמו כן ,מצ"ב קישור להנחיות בטיחות מתוך חוזר מנכ"ל  -כללי זה"ב במעגל השנה.

חוזר מנכ"ל  -פורים בטוח

אנו מצרפים דגשים לבטיחות ילדים לפורים מטעם התוכנית

חג פורים בטוח  -יסודי

הלאומית לבטיחות ילדים.

חג פורים בטוח  -על-יסודי

חזרה לתוכן העניינים
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