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 דות חינוךשל מוס טים"בטיחות וקב למנהלי
 מה בגיליון: 

ריכוז הנחיות בטיחות  •

 לקראת החורף

לקראת  בטיחות באש •

 חג החנוכה

 שלום רב, 
למחוזות,  בזאת חומרים מקצועי, המוגש אוסף הינו" לבטיחות "מחזור הזמנים

אנשי מינהל העוסקים בבטיחות ולמהנדסים ל, מנהלי בטיחות ברשויותללקב"טים, 

 . מוסדות חינוך

החורף ולקראת חג החנוכה. תמצאו בגיליון זה בחרנו להתמקד בהכנות לקראת 

תקופה, המועדים והפעילות קווים מנחים ודגשים לסיכונים שההנחיות,  בו רענון

 קחים שנלמדו במערכת החינוך.למחייבים, וכן 

 

המרכזת את כלל החומרים  ,אנו מוציאים את "מחזור הזמנים" בתבנית חדשה

 באופן נגיש ונוח למשתמש. 

 

צלמית הקובץ בצידו השמאלי של העמוד תביא הגיליון בנוי כך שלחיצה על 

 לפתיחת הקובץ והצגת המידע המלא.

 שנת לימודים פורייה בטוחה ומוצלחת!

 

 קישורים מומלצים:
 אתר אגף בכיר לביטחון ובטיחות •

 ל בטיחות במוסדות החינוך"חוזרי מנכ •

 חיפוש פעילויות חוץ •

 לחירום והיערכות ביטחון בטיחותפורום  •

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/ChozreyMankalBitachon.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
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.הכנות-לחורף-קבטים
pdf 

 ממשי זקנ לגרום עלוליםאנו עדים לפגעי מזג האוויר, ה בחורף החורף: לקראת הכנות 

 החורף, לקראתמניעה  לביצוע פעולות במסמך המצורף תמצאו הנחיות .למבני מוסד החינוך

 .מסוכן בטיחות אירוע של לקיומו הסיכוי את מטרתן להקטיןש

הוספנו להוראות תחקיר מלמד מאירוע דליקה בעקבות נזילת מים במהלך  תחקיר מלמד:

 החורף.

, לדיווח על תקלות גורמי התחזוקה ברשות המקומית/בעלותלשימוש  המלצות לביצוע:

 .ואירועים חריגים

 עלולים חריגות אוויר מזג ותופעות סערות אחרי סערה: אחרי מבדק קובץ תמצאוהבהמשך   

יש  ללימודים, החזרה לכן, עם .חינוך מוסדות של ובחצרות במבנים ובעיות שינויים להיות

 אליהן מרכזיות במסמך המצורף תמצאו נקודות .קיצוני אוויר מזג שינויי אחרי בקרה לערוך

 הצורך. במידת בהן ולטפל, להתייחס יש

 כרטיס מידע בנושא
טאטית אוקטובר 2016     

במסמך המצורף נמצאים קווים מנחים ודגשים  שמירה, אבטחה ושהייה בחוץ בתנאי קור: 

 כיצד להתמודד עם פעילות סטאטית כגון שמירה או אבטחה, המתבצעת בתנאי קור קשים. 

 .תדרוך קב"טים, מאבטחים ומפקחי שמירהב לשימוש המלצות לביצוע:

 חזרה לתוכן העניינים

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/hachanutlahoref.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/kartismeyda.pdf
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 חנוכה-הנחיות
-ותחקיר-כוויה-171102   

 יקיימו שהמחנכים מומלץ החנוכה חג לקראת חנוכה: ולקראת אש פעילות ל"מנכ חוזר 

 בטוחה. להתנהגות תלמידיהם את בחג, ויעודדו הקשורים הסיכונים על הסברה פעולות

 מצורפים שני מסמכים: 

 לחנוכה הנחיות - ל"מנכ חוזר •

 , כולל ניתוח אירועהחנוכה בחג באש וזהירות לבטיחות מנחים וקווים דגשים •

 .לשימוש בתדרוכים לבתי ספר וגננות המלצות לביצוע:

 חזרה לתוכן העניינים

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/hanukahanchayut.pdf



