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ח'שבטתשע"ט
2019ינואר14

 לכבוד
 מנהלי מחלקות ספורט

 נוךימנהלי מחלקות ח
 מנהלי בתי ספר

 מורים לחינוך גופני
 

 שלום רב,
 

 הערכות בטחון ובטיחות לקראת  :הנדון 

  " יםלבריאות, לפנאי ולערכ –החינוך הגופני  /שבועיום"

 טשנה"ל תשע" –המרכז  חוזבמ

"  לבריאות, לפנאי ולערכים – החינוך הגופנייום "תקיים י  רביעי,  כט' אדר א' תשע"ט,ביום           

במהלך שבוע ימים, בין יום זה יהווה יום שיא לפעילויות אשר יתקיימו במחוז המרכז. 

 3-8.3.19התאריכים :

מוסדות החינוך ומחלקות החינוך והספורט ברשויות המקומיות להיערך זה על  /שבועיום לקראת            

 בהתאם להנחיות הנגזרות מתוך חוזרי המנכ"ל הבאים:

 2/טע"תשבשיעורי החינוך הגופני  םבטיחותשלום התלמידים ו הבטחת –הוראות קבע  .א

   .2018 אוקטובר

 .2012אוקטובר  10)א'(, 2ע"ג/נוהלי ביטחון בבתי הספר  –הוראות קבע  .ב

סיורים,  -הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי –הוראות קבע  .ג

 .2016 ץמר 2)ב( 7/ופעילויות שדה ושטח, פעילויות מים, ע"

 2014 מרץ 3, דהתשע"א' אדר ב' '(, ג)7/דניהול שגרת הבטיחות בביה"ס ע" -הוראות קבע .ד

 לעת. הנחיות אגף הביטחון וחוזרי מנכ"ל המתפרסמים מעת .ה

 
 :ברצוננו להדגיש את הנושאים הבאים

 
     טחון והבטיחותישטח ביה"ס יפעל עפ"י נוהלי הב ביה"ס המקיים פעילות בתחום .1

 המתקיימים בשגרה.          

   פעילות של שני בתי"ס ומעלה המתקיימת מחוץ לשטח ביה"ס )אצטדיון, מגרשי  ספורט,  .2

 בתיאום קב"ט  קצאת אבטחה מתאימה )תכנון האבטחהאולמות ספורט וכו'( מחייבת ה          

 (.ובאישורו הרשות           

 כמו כן יש ליידע את מפקד תחנת המשטרה המקומית , גורמי מד"א וכיבוי אש.   
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 100עד  הבא: המפתח פעילות דרוש מלווה רפואי )מגיש עזרה ראשונה ו/או חובש( על פיבכל     .3

ילדים ומעלה חובש +  100 -מ, ק )כמפורט בחוזרי מנכ"ל הר"מ(ילדים מגיש עזרה ראשונה +  תי

  חובש  )כמפורט בחוזרי מנכ"ל הר"מ(. רכב פינוי + פלאפון ו/או מכשיר קשר + תיק

 

כמתחייב  להיות ע"פ הוראות הביטחון והבטיחות לפעילות מחוץ לתחום הישוב חייבת יציאה  .4

חיות הלשכה לתיאום טיולים לרבות ובאישור והנ רשותמהחוזרים הר"מ ובאישור קב"ט ה

 ביקורת טרום טיול. 

 במקרה של צורך בהסעת תלמידים מאתר לאתר יש לנהוג עפ"י ההוראות 

  .בחוזרי המנכ"ל הנוגעים בנושא הרשומות

כיבה על ר של פעילות מים, טיפוס על מצוקים, ניווט, טיולי אופנים, צעדות במקרה  .5

 -מיוחד  הוראות קבע בעלי חיים וקרב מגע יש לפעול עפ"י ההנחיות המפורטות בחוזר

סיורים, פעילויות  -הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי

 .2016מרץ  2)ב(  7ע"ו/שדה ושטח, פעילויות מים, 

 המשטרה  דא שכוחותהמשטרה ולוו קב"ט הרשות ואת יש ליידע את ,באירועים המוניים .6

 בטחת האירוע.אחלק בהכוונה ו ייטלו
                    
 
 
 
 

הב  כ  ר    ,ב 
 

 
 שלומי אירים     לימור דוד                        לימור לביא                    

    
 על החינוך הגופני יםמפקח                מנהלת  תחום בטחון ובטיחות ושע"ח 

 
 
 

  
 

               ם:העתקי
 מנהלת המחוז  - גב' עמליה חיימוביץ 

 ממונה על החנה"גהמפמ"ר וה -גיא דגןמר       
 מנהל המחלקה לפיקוח על החנה"ג –מר עפר שמעוני 

 מפקחת המחוז -גב' ורדה אופיר      
 המחוז מחמ"ד - מר גד ברטוב      
  ממונה שע"ח מחוז מרכז -גב' עינב זרקא      

 ברשויות מחוז מרכז קב"טים 
    מפקחים כוללים 

mailto:shlomiir@education.gov.il

