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 היערכות לקיץ

 הבטיחותהביטחון שלום לחברי קהילת 

 ,והחירום במוסדות חינוך

הגיליון הנוכחי הינו בסימן היערכות 

לפעילויות הקיץ. תקופה זו מאופיינת בהרבה 

מאוד אירועים, המערבים לא מעט היבטים 

של בטיחות: אירועי סוף שנה, קייטנות, 

טיולים ועוד, שרובם ככולם מתנהלים במזג 

 וייחודית.  פרטניתהיערכות  המחייבאוויר חם, 

ם מיוחדים בגיליון זה קיבצנו עבורכם דגשי

לכל פעילות, קישורים לצורך הרחבה על כל 

 נושא, ורשימות עזר מפורטות.

עומדת  עולמוןמערכת ה בנוסף,

. לרשותכם בעת תכנון פעילויות חוץ

המערכת פותחה במיוחד לצורך חיפוש 

הוראות בטיחות לפעילויות חוץ, והיא קלה 

ונוחה לשימוש. במסך יחיד תוכלו למצוא הן 

את הנחיות הבטיחות והן קישור ללשכה 

 לתיאום טיולים. 

 

 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 הנחיות ביטחון לקראת פעילויות קיץ 

 היערכות לאירועי סוף שנה 

  בטיולים בטיחותניהול 

 הסעות 

 מתקנים מתנפחים 

 פעילויות מים 

 ...חם בקיץ 

 היערכות למצבי חירום 

 התנהלות בעת אירוע פציעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכת קיץ נעים ובטוח לכולנו,

 הנהלת האגף

 

 

 פורום הביטחון והבטיחות באינטרנט של האגף :נשמח לשמוע אתכם

http://develop.lnet.org.il/dev/olamon/index.html
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?FID=35268&nCategoryID=&nFatherForumID=&nLanguage=972


 7102 יוניתשע"ז,  סיון   סביבתית ובטיחות חרום שעת, לביטחון בכיר אגףמופץ מטעם 

7 

 הנחיות ביטחון לקראת פעילויות קיץ

 
 קיץ ופעילויות תכניות קיימותתמ הקיץ בחודשי

 את ולהפעיל להעסיק שמטרתן, ומגוונות עשירות

, הארוכה הקיץ חופשת במהלך והנוער הילדים

 וכמו כן: 

  מדריך /למחנך התלמיד בין חינוכי רצףליצור 

 חופשהה במהלך

 הגברת י"ע ,במשק הפגיעה היקף להקטין את 

 לעבודה יציאה לצורך ההורים של הפניות

  כתוצאה נוער בני של אלימות מקרילהפחית 

 משעמום

 בעלות משפחות על הכספי הנטל להקטין את 

 כיתות ילדי הפעלת באמצעות נמוכה הכנסה

 שלושת במהלך חינוכית במסגרת' ג-'א

 .החופשה של הראשונים השבועות

 

של פעילויות  ברחלמשרד החינוך מגוון 

, בתחום הביטחון והבטיחותהיערכות  המחייבות

קבלת רישוי באספקטים שונים ומגוונים, כגון 

צבת אבטחה היתרים ואישורים, ה, קבלת עסק

 בהתאם לסוג הפעילות והיקפה, ועוד. 
 

הביטחון,  דגשי אתמסמך המרכז מצורף בזאת 

 סוג לכלכלליות  הנחיותו הבטיחותהאבטחה ו

 .פעילותה

 

 . לאלמסמך המ לחצו כאן

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנה סוף לאירועי היערכות

 
 בעלי הם ספר בבתישנת לימודים  סיום אירועי

הקמת  כוללים האירועים. מאפיינים של רב מגוון

, מורכבות חשמל מערכות, תאורה אמצעי, במות

 פעילות, דינור זיקוקי, אש כתובות של שילוב

. ועוד מים פעילויות, מתנפחים מתקנים עם חוויה

בהתאם  היערכות נכונה מחייבים אלהאירועים 

 לנהלי משרד החינוך.

לקיים את הפעילויות יאפשר ופרטני דים כנון מקת

  בצורה טובה ובטוחה.הללו 

 שיסייעודגשים שבקישור ריכזנו עבורכם בטבלה 

 במהלך הבטיחות תכנוןב הפעילות לאחראי

 . הפעילות

  לצפייה בטבלה. לחצו כאן

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 יםבטיול בטיחות ניהול

 
 לתת הטיול ואחראי המדריך בעת תכנון טיול, על

רבים. ריכזנו את הדעת על נושאים בטיחות 

, התכנון את עבורכם דגשים שיעזרו לכם לשפר

 שעלולים מיותרים סיכונים וצמצום הביצוע

 הטיול. בזמן להתרחש

 למסמך המלא. לחצו כאן

 ה לתוכן הענייניםחזר
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 הסעות

 
 גוןהקיץ, בפעילויות מאורגנות כחופשת במהלך 

ת חוויה ונופש, יש צורך מוגבר יוקייטנות ופעילו

 . לתת את הדעת לנושא הבטיחות בהסעות

 לכל הסעה  – בקייטנה הסעות מלווה

בקייטנה חובה למנות מלווה. למלווה תפקיד 

 לחצו כאן חשוב התורם לבטיחות ההסעה. 

 למלווה הסעה.  למסמך ההנחיות

  השגחה ללא ילדים השארת לעחל איסור 

 .ברכב

  חובה לוודא בסיום הנסיעה שכל הילדים

  .לדגשים נוספים לחצו כאן ירדו מהרכב.

 
 חזרה לתוכן העניינים

 

 מתקנים מתנפחים

 
 צבעונית אטרקציה מתקנים מתנפחים, המהווים

, נכון לא בשימוש, בחובם טומנים, ומלהיבה

גבוה. לכן חשוב  להיות סיכון שעלול פוטנציאל

להיערך נכון לקראת פעילות מסוג זה. הנהלים 

שהמשרד כתב לאורך השנים מסייעים לנהל 

פעילות זו באופן בטוח ומהנה. אנו מפנים אתכם 

לנוהל המלא, ומדגישים את הצורך: תעודה 

למנהל אתר מתקנים מתנפחים, כל המתקנים 

י מהנדס ונמצאו תקינים, לכל מתקן נבדקו על יד

יש מבוגר המשגיח ומנהל את המתקן. ועוד. 

 ך המלא.למסמ לחצו כאן

 חזרה לתוכן העניינים

 

 םימ פעילויות

 
בחופשת  ,סוף השנהפעילויות המים לקראת 

משרד במהמבוקשות ביותר.  הןהקיץ ובקייטנות 

נהלים מפורטים לכל סוגי הרחצה  קיימיםהחינוך 

ת שייט יופעילובכה, בפארק מים ויברבבים, 

לצד ההנאה מפעילויות אלה, קיימות גם  וגלישה.

על הדרכים להימנע מהן נרחיב שסכנות, 

 במסמכים הבאים:

 רשימת עזר לרחצה בברכה  – רחצה בבריכה

 ודגשים הנחיותלמסמך  לחצו כאן -

 זה  .בים רחצהל עזר רשימת - רחצה בים

 בים הרחצה כי המקום לחזור ולהזכיר

 למסמך המלא. לחצו כאן אסורה. התיכון

 לתכנון והיערכות  עזר רשימת - פארק מים

לחצו . לקראת יציאה לפעילות בפארק מים

 למסמך המלא. כאן

 בשנים האחרונות  - קייטנת גלישת גלים

החלה להתפתח פעילות של קייטנות גלישת 

גלים לאורך חופי הים התיכון. אנו מעודדים 

פעילות זו, המאפשרת לילדים יכולת וביטחון 

מצורף נוהל בהתנהגות נכונה ובטוחה בים. 

 לחצו כאן  - לניהול קייטנת גלישת גלים

 למסמך המלא.

 חזרה לתוכן העניינים

 פורום הביטחון והבטיחות באינטרנט של האגף :נשמח לשמוע אתכם
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 חם בקיץ...

 
 תנאי עומס חום כבד

תנאי מזג האוויר בקיץ הולכים  ,לאורך השנים

ונעשים קשים יותר. המעבר מהבית, מהרכב 

ומהכיתה הממוזגים לפעילות בחוץ בתנאי החום, 

על התלמידים את ההסתגלות  המקש

יות וההתאקלמות למזג האוויר. על מנהלי הפעילו

לתת את המלווים , המדריכים והמבוגרים לסוגיהן

 רבהלב תשומת יש להקדיש לכן, . על כךהדעת 

מים והצללה נכונה לארגון וניהול נכון של מלאי 

 הפעילות. בשטח 

 לדף הסבר מפורט. לחצו כאן

 

 זהירות מזוחלים ונחשים ארסיים

 
, מתקיימות פעילויות רבות במהלך חופשת הקיץ

 פתוחים ובטבע. זהו גם הזמן בובשטחים 

החורף  זוחלים למיניהם משנת מתעוררים

 כמות ובגופם רעבים הם זו בתקופה. שלהם

 רדת עם הינה פעילותם עיקר. ארס של גדולה

 האוויר מזג כאשר הלילה; שעות ועד החשיכה

 . היום בשעות גם היא פעילותם חם,

הכשת זוחלים ומלאמצעי הזהירות  לחצו כאן

 .בעת הצורךשיש לנקוט והפעולות נחשים 
 

 נייניםחזרה לתוכן הע

 

 היערכות למצבי חירום

 
 הנחיותה ויישום ריענון לוודא יש קיץ פעילות בכל

 חירום מצבי השלושב להתנהגות הבסיסיות

: בטיחות באש, ירי טילים ורעידות עיקריים

 אדמה.

 אמצעיםהימצאות ה - בטיחות באש 

 וריענון ל''מנכ חוזר "יעפאש  לכיבוי מחייביםה

 . שריפה בעת ומילוט ת אשלמניע הנחיותה

 יש לוודא כי כלל אנשי הצוות:

o  מכירים את הנחיות השימוש בציוד כיבוי

 עתהתלמידים בההנחיות לפינוי את אש ו

 שריפה.

o .מכירים את הסיכונים הקשורים באש 

o  מכירים את דרכי התקשורת עם גורמי

 ההצלה השונים: 

 011 -משטרה 

 010 -מד"א 

 011 -כיבוי אש 

 011 -מוקד עירוני 

 שיש" מוגן "הכי תכנית בניית - ירי טילים 

 טילים, יריעת ב התנהגותוה הנחיותה וריענון

 ההתגוננות. מפת פ"ע לאזור המתאימות

כי כלל אנשי הצוות מכירים את יש לוודא 

 ההנחיות של זמן התרעה.

 שטח" מילוט תכנית בניית - אדמה רעידת 

 של כללי ההתנהגות וריענון" בטוח הכי פתוח

  אדמה. בעת רעידת

יש לוודא כי בעת רעידות אדמה מתבצע פינוי 

מהיר של התלמידים מהמבנה לשטוח פתוח, 

 שהוגדר מראש.

 

 יש אלה חירום מצבי בשלושה התנהגות תרגול

 .קיץ פעילות כל של הראשון ביום לבצע

 

 חזרה לתוכן העניינים
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 פציעה אירוע בעת התנהלות

 
בכל זאת, על אף אמצעי הזהירות  אםמה עושים 

 שבהם נקטנו, קרתה תאונה?

 תלמיד במהלך  היפגעות/פציעת  מקרה שלב

המתקיימת על ידי הרשות  פעילות הקיץ 

המקומית או במסגרת בתי ספר של החופש 

יש לפנות למוקד שירותי עזרה  ,הגדול

 0211551171 ראשונה לתלמידים בטלפון 

 .קבלת עזרה רפואיתצורך ל

 

  בקייטנה רגילה, במקרה הצורך, יש לפנות

 .010למד"א בטלפון 

  בכל מקרה של פינוי תלמיד בשגרה או

בחירום, יש ליידע את ההורים על הפינוי 

ידי מבוגר, אלא אם -ולהסדיר ליווי לתלמיד על

 אחד מהורי התלמיד הגיע ללוותו.

 

 חזרה לתוכן העניינים
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