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 אביבגיליון  - לבטיחות הזמנים מחזור
  ב"זה רכזילו במחוזות ב"לזה חינוך על , לממוניםחינוך מוסדות של טים"וקב בטיחות למנהלי

 מה בגיליון: 
 אבטחה וביטחון •

 שעת חירום •

 כבאות והצלה לישראל •

 טיולים ופעילויות חוץ •

 בטיחות •

 זהירות בדרכים •

 שלום רב, 

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

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

 . מוסדות חינוך

 

, בבית הספר של החגים המתקיים הפסח לחג בהיערכותבגיליון זה בחרנו להתמקד 

 לקראת דגשיםחוץ, וכמו כן ב פעילויותלו לטיולים היערכותב, החג חופשתבמהלך 

עבורנו בכל הקשור לשמירה על  ים אלה מזמניםאתגרים שחגבשלל הו, בעומר ג"ל

מוסד החינוכי ומחוצה לו. תמצאו בו ריענון הנחיות, קווים תוך הב ,הביטחון והבטיחות

 .מנחים ודגשים לסיכונים שהתקופה, המועדים והפעילות מחייבים

 

 !בטוחה וחופשה שמח אביב חג

 בטוח חיים ואורח נגישות, ב"זה אגףעם  נכתב בשיתוף

 

 קישורים מומלצים:
 אתר אגף בכיר לביטחון ובטיחות •

 ל בטיחות במוסדות החינוך"חוזרי מנכ •

 חיפוש פעילויות חוץ •

 לחירום והיערכות ביטחון פורום בטיחות •

 לצפייה מיטבית מומלץ לפתוח את הקובץ במחשב

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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 הפועלים במתכונת בית הספר של החגים / קייטנות ביטחון במוסדות חינוך הנחיות
 .הקייטנות על המחוזי מהמפקח חינוכי אישור קבלת תמחייב, קייטנות/ החגים של הספר בית במתכונתפעילות  .1

. ספר בתי מספר איחוד של במקרה למעט ,התלמידים שייכים שאליו ספר בבית ורק אך לביצוע מאושרת פעילותה .2

 .הפעילותכלל  על אחראי אחד מנהל יוגדר במקרה כזה

 .מוסד באותו הלימודים שנת במהלך, הספר בית סגלחבר פעיל ב להיות חייב הפעילות מנהל .3

 .100-מ במקרה בו מספר הילדים קטן גם, ח"מוס מאבטח הצבת על המוסד החינוכי חלה חובת .4

 .הספר בית סמל פי על תתבצע חוץ לפעילויות טיולים לתיאום ללשכה בקשה הגשת .5

 .קייטנות נוהל פי על הינן המותרות החוץ פעילויות .6

בו נמצא  הישוב בתוך נערכת הפעילות אם גם ,טיולים לתיאום ללשכה פנייה מחייבת לרחצה או/ו לבריכה יציאה כל .7

 .בית הספר

 :ע"י הקב"ט המלצות לביצוע
 .לחירום וההיערכות הבטיחות, הביטחון סידורי על הביטחון ורכז הפעילות מנהל את ולתדרך להנחותיש  .1

רקע/ ע"פ חוזר מנכ"ל, כולל אימות היעדר  מאבטחיש לבצע נוהל קליטת  -המשובץ בבית הספר חדשלכל מאבטח  .2

 .הרשעה בעבירות מין

 

 חזרה לתוכן העניינים
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עפיפוני תבערה  

 ובלוני נפץ

 
  )מרחפים( ממולכדים ובלונים עפיפונים

 חל, לסוגיהם עפיפונים, תמימים בלונים, תבערה בלוני, נפץ בלוני מסוג מרחפים זיהוי בעת

 מרחק לקחת, מגע לנתק יש .בכל דרך שהיאבהם  לאחוז לנסותאו , לגעת מוחלט איסור

 לנקוט שיש בטיחות לאמצעי מידע כרטיס ב"מצ .המשטרה לכוחות ולדווח קהל לפנות ,ביטחון

 .נפץ ובלוני תבערה עפיפוני תופעת מול

 . בנושא מגוונים הדרכה חומרי מרוכזים בו חשוד חפץ! זהירות בדף בקרו אנא, בנוסף

 מצבי חירום בקייטנות
(שריפה,  תרגיל ירי טילים "הכי מוגן שיש" ותרגיל פינוי ,חשוד חפץ תרגולת לבצעיש  .1

 .התכנית משתתפי לכלל רעידת אדמה)

 המוקד של, התלמידים הורי כלל של הטלפון מספרימצויד ב מדריך שכל גודאיש ל .2

 .משטרהו אש כיבוי, א"מד של, העירוני

  המלצות לביצוע:

 .לשימוש בתדרוכים לבתי ספר וגננות

 

 לישראל  והצלה מכבאות ובטוח שמח אביב חג
 סרטוני הסברה:

   https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY: אש בשטח פתוח בטיחות •

  https://www.youtube.com/watch?v=BaQlOprukh8: אין להשאיר גחלים ללא השגחה •

  tS4Hk&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=V2KAj: מנגל בטוח •

 גלויות הסברה: 

 ניקוי מכשירי גז 

 כלים הגעלת 

  חמץ בדיקת 

 חמץ ביעור 

 

 חזרה לתוכן העניינים

http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KMBaloonFireBomb190401.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KMBaloonFireBomb190401.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Tiyulim/HefetzHashud.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xFY3OBgBFYY
https://www.youtube.com/watch?v=BaQlOprukh8
https://www.youtube.com/watch?v=V2KAj-tS4Hk&feature=youtu.be
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pesahgaz.jpeg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pesahgaz.jpeg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pesahdishes.jpeg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pesahhametz.jpeg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/pesahhametz2.jpeg
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 רשימת בדיקה לטיול •

 חדר מצב ולשכה לתיאום טיולים •

 ואתגר שטח, טיולים פעילויות וביצוע בתכנון חשובים טלפונים •

 ניהול סיכונים בטיול •

 עומס חום •

 מניעת התייבשות •

 ניהול משק מים •

  פעילות אפייה חווייתית •

 זהירות מנחשים •

 טוואי התהלוכה •

 רשות הטבע והגנים

 קק"ל

  מוקד טבע

 הרלבנטיות הבטיחות והוראות חוץ פעילויות מערכת לבחירת

 
 לקיום והנחיות אישור לצורך קבלת טיולים לתיאום ללשכה פנייה מחייבת, ים/ לבריכה יציאה כללידיעה: 

 !התיכון בים רחצה לקיים איסור חל -בנוסף .הפעילות

 

 לתדרך את המנהלים ורכזי הביטחון והבטיחות הבית ספריים בנושאים הנ"ל.

 

 חזרה לתוכן העניינים
 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMTripChecklist190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMTripChecklist190319.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/KMPhones190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMTripRiskManage190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMTripRiskManage190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMHeat190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMHeat190319.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/KMWaterPolicy190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMWaterPolicy190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMOutsideBakingPassover190329.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMOutsideBakingPassover190329.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMSnakes190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMSnakes190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMPineprocessionary190319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMPineprocessionary190319.pdf
https://www.parks.org.il/%D7%A6%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
https://www.parks.org.il/%D7%A6%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
http://www.kkl.org.il/contact-us/
http://www.kkl.org.il/contact-us/
https://mokedteva.co.il/
https://mokedteva.co.il/
http://develop.lnet.org.il/dev/olamon/index.html
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 )קייטנהבית הספר של החגים (ב פעילות ובביצוע בתכנון בטיחות

 :לפעול לפי ההנחיות שלהלן מנהל הקייטנה על

 .הכולל המפקח ידי על מאושרת הקייטנה שתכניתיש לוודא  .1

 . ל"מנכ בחוזר שמופיעות כפי המתוכננת לפעילות המחייבות ההנחיות מפורטות בו, לקייטנה מסודר תיק יש להכין .2

להגדיר , המחייבים הנהלים את, ללמוד איתם התכנית לפי פעילות סוג לכל במדויק המדריכים את להכיןיש  .3

 .הפעילות את לפרטים להכין אותם חייבלו, מקצועיים חומריםלהם  חלקל, ברורים תפקידים

של  חותינלבצע ו הראשי והמדריך הבית אב עם יחד הספר בית בשטח סייריש ל :הפעילות ואזור החדרים בטיחות .4

, להיטרק שעלולות דלתות, חדות פינות , ולוודא שאיןהפעילות לקראת החדרים את ןיכיש לה. האפשריים סיכוניםה

 .וכדומה סדר, ניקיון, ממפגעים נקיים מגרשיםהו חצרשה, בהם להיתקל שעלולים מדפים או ארונות, חלקה רצפה

, זמן תכנון, הגנה קרם, צל אזורי, מים, כובעיםהצטיידות ב -קיצוני חום עומס עם חמים ימיםל להיערך יש :חום עומס .5

 .ראשונה עזרה תיק

, ל"מנכ חוזר הנחיות לפי לפעול יש, מתנפחים מתקנים פעילות מתוכננתש במקרה :מתנפחים מתקנים פעילות .6

ושלכל  מהנדס אישור יש למתקניםלוודא ש, מתנפחים מתקנים אתר ניהול ותעודת אישור יש לקבלן כי לוודא: ביניהןו

להקפיד על , המלווים כלל תדרוך, גישה דרכימיפוי , בשטח המתקנים מיקום סגירתלבצע , מתקן יש תיק מתקן

 מול תיאום, ראשונה עזרה תיקהימצאות , מוגברת שליטה הדורשים במתקנים משגיחים מבוגרים שניהימצאות 

 .וכבלים בחיבורים חשמל בטיחותל חשמלאי בדיקת, חינוך מוסדות ט"קב

 התמודדות דרכי ולקבוע, ודילמות אפשריות תקלות על המדריכים עם יש לשוחח :ודילמות תקלות עם התמודדות .7

, טובות דוגמאות, לקחים, תקלות, בעיות להעלות ניתן בה, היום בסוף מדריכים ישיבת בנוסף, יש לקיים .מומלצות

 .המחרת ליום ודגשים לשיפור הנחיותולקבוע 

 בדיקה רשימות לפי יעבדו שהמדריכים גודאול, פעילות לכל בדיקה רשימתיש להכין  :פעילות לכל בדיקה רשימת .8

  .מראש שהוכנו קבועות

 .בטוחה ופעילות גבוהה מוכנות רמת על בשמירה מאוד כל אלה יקלו

 

חזרה לתוכן העניינים
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 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוחנכתב בשיתוף עם 
 

 
 

 בדרכים בטיחות 

 האביב יחג לקראת

 
 לקראת חגי האביב בדרכים ותחבטי

 אותם שתכין הדרכה, ולכן יש צורך בבדרכים יותר נמצאים התלמידים פסח בחופשת

 .באשר הם בטוחה חופשה לקראת

 הנחיות לביצוע:
 לקחת סוגלותמה תחושת את התלמידים אצל יחזקבדרכים  ההתנהגות כללי ריענון

 .דרכיםב האישית לבטיחותם אחריות

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/zahav
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavAviv2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ZahavAviv2019.pdf
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