
  

 בטיחות במרחבי חיים בשעות הפנאי

 ,יקרות גננות

 .החינוך במערכת ושנה שנה מדי מצוין לבטיחות הלאומי הבטיחות שבוע

  חשיפה ,בבטיחות הקשורים נושאים במגוון ,השנה כל במהלך המתקיימת הלימודים לשגרת מעבר הגן ובאי הורים ,ילדים :הגן קהילת עם החינוכית העשייה את מעמיקים זה בשבוע

 .ט"התשע ,אייר ב"י – 'ז ,12-17.05.19 – התאריכים בין השנה יחול הבטיחות שבוע  .עמן התמודדות ודרכי לסכנות

  מתוך ,ובדרכים בחצר , בבית ,הפנאי בשעות בטוחה להתנהגות כלים להקנות נרצה זה בשבוע "הפנאי בשעות החיים במרחבי מאפשרת בטיחות"  בסימן השנה תהייה בגן העשייה

 .לסכנות מודעות

  מתוך  לגנכן המתאימות פעילויות לבחור מוזמנות אתן .קהילתית לפעילות ורעיונות והעמקה העשרה חומרי ,הילדים עם בגן זה בשבוע לפעילויות רעיונות אוסף ,לכן מגישים אנו

 .הפנאי בשעות מאפשרת בטיחות :בנושא העוסקת פעילות בעצמכן וליצור לפתח או המאגר
 il.gov.sigalnat@education   ,במייל לפעילויות נוספים ורעיונות זה בשבוע בגנים העשייה של תמונות לקבל נשמח

 (חתום באישור נדרשים ילדים של תמונות)   "באגף חדש" בדף נפרסם נבחרים תוצרים

 !בטוחה עשייה בברכת                                                                                                                                                                                              

 מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי, פזאורנה 

 ,  שבוע הבטיחות במשרד החינוך

 האגף לחינוך קדם יסודי

 :כתבו וערכו
 אגף לחינוך קדם יסודי, מדריכה ארצית –סיגל נטף 

 ים"למתנסהחברה  מ"שלתנועת , ב בגן אור ירוק"מנהלת תכנית זה -רונית רביב  

 מדריכה ארצית ללמידה מרחוק בגיל הרך, פלוטובאינה 

 :תרמו והעירו, קראו 
 מנהלת היחידה להפעלה פדגוגית באגף לחינוך קדם יסודי, מן'תורגר מירב "ד

 מדריכה ארצית למדיה דיגיטלית בגני ילדים, דלית סהרון

 מדריכה ארצית לחינוך גופני בגיל הרך, מיכל טל
 האגף לחינוך קדם יסודי, מדריכה ארצית  –חטיב  מייסון

 מדריכה בנושא בטיחות מחוז דרום –אורה יעקב 
 

 

 

נתוני היפגעות של  

 ילדים

 3-0בקבוצת גיל 

 6-3בקבוצת גיל 

 9-6בקבוצת גיל 

הנחיות והדגשים 

 לשימוש בנתוני

 משחק בטוח בגן השעשועים

 פעילות בתחנות להצגת העשייה בגן והעברת מסר בנושא חשיבות השמירה על הבטיחות בבית ובחוץ בחופש הגדול: הפנינג הורים ילדים

 אחר, מציל, רוכב מקצועי על אופניים, נהג, אחות, שוטר: מקצוע המתקשר לנושא, שילוב הורים בעלי תחביב

 בבית הספר ב"הזהמפגש עם תלמידי משמרות 

 הצגת סכנות בבית ובחוץ וחידוד ראיית המבוגר למרכיבי ההשגחה: מפגש עם הורים

 כללי בטיחות לחלוקה להורים שומרים על הילדים במים

12-17.05.2019 
 ט"תשע, באיירב "י –' ז

 בטיחות והתפתחות במתקני משחק בגני ילדים, רותם זהבי ויערה בשן חכם. נוהלי הבטיחות בגן הילדים בטיחות וביטחון בגן , אתר האגף לחינוך קדם יסודי

 ונהליםכללים  

 עמותת אור ירוק  , בדרך למגרש המשחקים נכניס את הכדור לתיק: מדרש תמונה

 גננט, ילדים אחראים על הבטיחות בגן

 כללי בטיחות מהשמש, חכם בשמש

 ברשות המקומית וברחבי הישוב  , תצוגה בתוך הגן ובסביבת הגן, תוצרים  של עבודות יצירה שנעשו בנושא: תערוכה

 חינוך לבטיחות בדרכים בגן משרד החינוך "לנוע בעולם מתנועע" חוברת

 גננט, משחק תנועה חופשי בחצר הגן -البستان/لعب حّر في ساحة الّروضة
 

 המלצות לפעילות תנועתית בטוחה בימי הקיץ

 דג מלוח

 ?איך הרמזור עובד: למשל, מדעים וטכנולוגיה

 עמותת אור ירוק, פעילויות בנושא חשיבות חגורת בטיחות בדרכים

 עמותת אור ירוק, ב בנושא בטיחות-מילון א

 עמותת אור ירוק, חוברת פעילויות למגזר החרדי מתקדמים לפי סימנים

 עמותת אור ירוק, פעילויות בנושא רכיבה בטוחה

 موقع الحذر على الطرق، إتاحة ونمط حياة آمن في المجتمع العربي الحركة في عالم متحّرك

 מדבקת בית בטוח

 בדיקה: האם הבית שלי בטוח?

 הלכה למעשה 

 סרטונים בנושא בטיחות במרחב הפדגוגי זהירות במטבח, פרפר נחמד כללי בטיחות בבית, כאן חינוכית

 סרטונים 

  מאמר של רותם זהבי –הגננת כמנהיגת בטיחות  "בטרם" ?כיצד נבחר קסדה

 מרחיבים את הידע 

 בטיחות בקהילה ועם הקהילה
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http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/SafetyFacilitiesYard.pdf
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