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

 אבטחה וביטחון •

 שעת חירום •

 כבאות והצלה לישראל •

 טיולים ופעילויות חוץ •

 בטיחות •

 זהירות בדרכים •

 

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

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

 .ייביםמח והפעילות הקרובה

 

 קווים, הנחיות רענון בו תמצאו. קיץה סק בהנחיות בטיחות לקראתעו זה גיליון

 .מחייבים והפעילות המועדים, שהתקופה לסיכונים ודגשים מנחים

 בטוח חיים ואורח נגישות, ב"זה אגףעם  בשיתוף נכתב

 

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

 ל בטיחות במוסדות החינוך"חוזרי מנכ •

 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://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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  חוזרי מנכ"ל בנושא קייטנות
 כללי - קייטנות •

 בקייטנה ותברואה בריאות, בטיחות •

 בקייטנה הביטחון •

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 
 

 עפיפוני -מידע כרטיס 

 נפץ ובלוני תבערה

 נפץ ובלוני תבערה עפיפוני 
 .נפץ ובלוני תבערה עפיפוני תופעת כנגד לנקוט שיש בטיחות לאמצעי מידע כרטיס

 

הנחיות לבטיחות אש עם  

 מזגנים

 

 לישראל  והצלה כבאות -בקיץ  בטוח בית 
כולנו מפעילים את המזגנים למשך שעות ארוכות ונהנים מבית  בימים חמים אלה

 נגרמות אליהן מגיעים האש שלוחמי מהשריפות 30%-נעים. אך האם ידעתם ש
  ?חשמל במכשירי בטיחותי לא משימוש כתוצאה

הנחיות להטענה בטוחה של  

 סוללות לאופניים חשמליים

 של בטוחה לא הטענההשימוש באופניים חשמליים נפוץ מאוד, אך הידעתם כי  
 ? החשמליים עלולה לגרום לשריפה לאופניים הסוללות

 

 חזרה לתוכן העניינים

  

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=201
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=202
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=203
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMBalonei2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMBalonei2019.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/General/air_conditioner2018
https://www.gov.il/he/Departments/General/air_conditioner2018
https://www.gov.il/he/Departments/General/electric_bicycle2018
https://www.gov.il/he/Departments/General/electric_bicycle2018
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 היערכות לטיולים
 היערכות ליציאה לטיול היא שלב קריטי בהוצאה לפועל של טיול מוצלח. 

 המלצות לביצוע:

  היכרות עם תכני המסמכים המצ"ב ורענון המידע המופיע בהם.

רשימת בדיקה לקראת   

 יציאה לטיול

טלפונים חשובים בעת  

 תכנון וביצוע טיולים

עבודה עם חדר מצב  

 ולשכה לתיאום טיולים

 מניעת התייבשות
, מהבית המעבר. יותר קשים ונעשים הולכים בקיץ האוויר מזג תנאי, השנים לאורך

 את התלמידים על מקשה, החום בתנאי בחוץ לפעילות הממוזגים ומהכיתה מהרכב

 . האוויר למזג וההתאקלמות ההסתגלות

 המלצות לביצוע:

, כך על הדעת את לתת המלווים והמבוגרים המדריכים, לסוגיהן הפעילויות מנהלי על

 בשטח נכונה והצללה מים מלאי של נכון וניהול לארגון רבה לב תשומת להקדישו

צירפנו עבורכם כרטיסי מידע חשובים, לרענון כללי הבטיחות למניעת  לשם כך. הפעילות

 התייבשות.

 מניעת התייבשות  

 חום בעומס טיולים 

 נחש! -זהירות
קיימת  זו בתקופה. החורף משנת הנחשים מתעוררים הקיץ של ובפתחו האביב בעונת

 נחשים עם מפגש של לאפשרות ראש בכובד להתייחס יש .ארס של גדולה כמות בגופם

 ., ולהיות מודעים לסכנות ולדרכי הפעולה המתחייבותהקיץ פעילויות במהלך, בשטח

כרטיס מידע זהירות   

 מנחשים

 

 מוקשים ושדות אש שטחיזהירות ב
זהירות  על הדרכה בסרטוני לצפייה .חשודים חפצים כלפי ערנות על לשמור יש, פתוחים בשטחים מטיילים כאשר

 :אש ושטחי טיוליםב

 עברית -סרטון הדרכה כיצד להיזהר משדות מוקשים  •

 ערבית -סרטון הדרכה כיצד להיזהר משדות מוקשים  •

 

 חזרה לתוכן העניינים

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CheckListTrip.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CheckListTrip.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
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMDehydration190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMDehydration190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/cartismeydahom.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/cartismeydanahashim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/cartismeydanahashim.pdf
https://youtu.be/DrWjuAR-Iho
https://youtu.be/pWn6yd7WVtE
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 A3פוסטר עברית  

  A4פוסטר עברית 

  A3פוסטר ערבית 

  A4פוסטר ערבית 

  בקיץ בטיחותבנושא והדרכה הסברה  חומרי 
 מיועדה פוסטר -"לרגע ילופא אותם לעזוב נצטרך שלא כדי מראש הכל את מכינים"

  .A3, A4 -גדלים ובשני ,ובערבית בעברית קבצים ב"הרך. מצ גילמסגרות הל

 . במים ילדים בטיחות בנושא וחוויתי  אינטראקטיבי חידון - בחן את עצמך •  

החינוך בה ניתן למצוא מערכי  משרד של אינטרנטית זירה - קיץ בטוח ובטיחות בפנאי •

 הדרכה, יישומונים להורדה ועוד

 ביתיות: בריכות בטיחות •

o ביתיות בבריכות בטיחות פוסטר 

o ביתיות בריכות לגידור הנחיות 

o ביתיות בריכות לגידור מדריך 

o הקיץ כולנו מצילים את חיי הילדים -אתר ייעודי 

לקראת יציאה  

 לחופשה

בחופש הגדול אין  

חופשה מאחריות על 

 הילדים

 היערכות לחופשת הקיץ  
 הסברה ותויפעיל לקיים הכיתות מחנכי על, הקיץ לחופשת התלמידים יציאת לפני •

, תוך התמקדות למניעתן ובדרכים הקיץ לחופשת סכנות האופייניותה בנושא

בנושאים מרכזיים, כגון שחייה בים, טיולים, רהיטים וחפצים עזובים, אתרי בנייה, 

 בתים נטושים, חומרי נפץ וכדומה.

 המיועד להורים מסרים דףמצ"ב , בקרב ילדים תאונות למניעת הפעולות במסגרת •

בקרב ההורים לקראת  הפיצואנו ממליצים ל .תאונות למניעת ובו טיפים חשובים

 סוף שנת הלימודים והיציאה לחופשה.

 ברכב ילדים השארת  ברכב ילדים השארת 
 מסמך מצ"ב. ברכב ילדיהם את שוכחים הורים ןבה לתאונות עדים אנו האחרונות בשנים

 .אלו מקרים למניעת המודעות בהגברת העוסק

 

 חזרה לתוכן העניינים

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/BetermSummer2019PoolReadyA3Hebrew.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/BetermSummer2019PoolReadyA4Hebrew.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/BetermSummer2019PoolReadyA3Arabic.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/BetermSummer2019PoolReadyA3Arabic.pdf
https://www.playbuzz.com/item/d1d6e5ff-e0c0-46ac-8f3d-dec6bea7377d
https://www.playbuzz.com/item/d1d6e5ff-e0c0-46ac-8f3d-dec6bea7377d
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/shavua-betichut/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/shavua-betichut/
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/BetermSummer2019HomePools.pdf
https://bit.ly/2KL3u98
https://bit.ly/1d6CAU0
http://child-safety.org.il/drowning/
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMHasbarabeforeHofeshGadol.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMHasbarabeforeHofeshGadol.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MesarimSofi2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MesarimSofi2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MesarimSofi2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/MesarimSofi2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KartisYeladim2018.pdf
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 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוחנכתב בשיתוף עם 

 
 

קיץ בטוח בדרכים,  

 ובכלל

  הקיץ לקראת בדרכים בטיחות 
 על הבירכים, כביש חצייתלקראת הקיץ ויציאה לחופשה ריכזנו עבורכם מידע חשוב בנושא 

 ועוד בקייטנות פעילות, הקיץ בחופשת ילדים בטיחות, המשפחתי ברכב נסיעה, אופניים

 הנחיות לביצוע:

 הנחיות הבטיחות בנושאים אלה. רענון ביצוע

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

ומיצאו  לדף הבית של משרד החינוךהיכנסו  -מזמינים אתכם להתרשם מהפורטלים החדשים של משרד החינוך 
 את הפורטל המתאים לכם:

 
 

 

 חזרה לתוכן העניינים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/zahav
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavSummer2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavSummer2019.pdf
http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
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