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 דות חינוךשל מוס טים"בטיחות וקב למנהלי
 מה בגיליון: 

 פעילויות מים •

 מתנפחים מתקנים •

 זהירות בדרכים •

 דף מסרים להורים •

 ראשונה עזרה שירותי •

 טיפ החודש •

 שלום רב, 

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

אנשי מינהל ולמהנדסים ל, מנהלי בטיחות ברשויותללמחוזות, לקב"טים, 

 . העוסקים בבטיחות מוסדות חינוך

 ותוכלולים בו נושאים חשובים בכל ימ ,קיץ בטוחעומד בסימן גיליון זה 

קווים מנחים הנחיות,  . תמצאו בו רענוןהשנה, ובימי הקיץ החמים בפרט

קחים לתקופה, המועדים והפעילות מחייבים, וכן ודגשים לסיכונים שה

 שנלמדו במערכת החינוך.

 :נדרשים שימו לב, הינכם קב"טים ומנהלי בטיחות
 בתדריכים ,הקיץ לקראת ההכנות במהלך האל חומרים להעביר .1

 .וגני ילדים ספר בבתי במפגשיםו

 .ספריים בית ובטיחות ביטחון לרכזי להפיץ .2

 נוער בפעילויות העוסקים הרשות לגורמי החומרים את להעביר .3

 .וכדומה נוער תנועות, בחופשה

 !לכולנו ובטוח נעים קיץ
 

 

 קישורים מומלצים:
 אתר אגף בכיר לביטחון ובטיחות •

 ל בטיחות במוסדות החינוך"חוזרי מנכ •

 מערכת לבחירת פעילויות חוץ והוראות הבטיחות שלהן •

 לחירום והיערכות ביטחון בטיחותפורום  •

  צפייה מיטבית מומלץ לפתוח את הקובץ במחשבל*

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/ChozreyMankalBetichut.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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 עם לילדים מים פעילות 

 מוגבלות

 בבריכה רחצה פעילות ,

 ים לא( וים מים פארק

 )התיכון

 מצרפים אנו, הקיץ של הספר ובתי הקייטנות ופתיחת ת הלימודיםשנ סוף לקראת 

 : מים תיולפעילו ודגשים הנחיות לכם

 תמוגבלו עם לילדים מים פעילות •

 )התיכון ים לא( וים מים פארק, בברכה רחצה פעילות •

 יש להעביר חומרים אלו לכלל רכזי הביטחון והבטיחות הבית ספריים :מטלה

תנועות הנוער, מחלקת החינוך ולגורמי הרשות: מחלקות הנוער, מתנ"סים, 

 וכדומה.

 חזרה לתוכן העניינים

 

 
 

 במתקנים  שימוש

 מתנפחים

 נפוץ והקייטנות הקיץ של ספר בתי, הקיץ ותויפעילהשנה,  סיום אירועי במהלך 

 ודרישות הנחיותבזה עבורכם מסמך  ףרומצ. מתנפחים במתקנים שימושמאוד ה

 .מתנפחים מתקנים לפעילות המשרד

 חזרה לתוכן העניינים

  

http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KartisMeidaSwim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KartisMeidaSwim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DgeshimMayim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DgeshimMayim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DgeshimMayim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KartisMitnapchim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KartisMitnapchim.pdf
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 בדרכים בחופשת  בטיחות

 הקיץ

 ,לבית מחוץ פנאי פעילויותמבלים התלמידים זמן רב ב הקיץ בחופשת 

 ילדים היפגעות בשיעור עליה קיימתבעונה זו  .ובטיולים משחקים במגרשי

בקובץ המצ"ב תמצאו מידע וטיפים . אחרות ובתאונות, דרכים בתאונות

 להתנהגות בטוחה בדרכים.

 לרכיבה בטוחה על  כללים

 אופניים וכלי רכב ממונעים

 היפגעות בגין האשפוז ממקרי 90%-בכ כימנתוני ארגון בטרם עולה  

 .ההיפגעות בעת קסדה ללא היה הנפגע כי דווח ,וגלגלים אופניים במעורבות

 במעורבות דרכים תאונתהינן כתוצאה מ הקטלניות ההיפגעויותמ 85%-ב

 . מצ"ב כללים לרכיבה בטוחה על אופניים וכלי רכב ממונעים.רכב

 הענייניםחזרה לתוכן 

 

 
דף מסרים להורים להתנהגות 

  חברה כללית -בטוחה בקיץ
 

מצ"ב דף מסרים לקיץ, התואם קמפיין תקשורתי שיעלה לאויר במהלך חודשי 

 הקיץ.

לרכזי הביטחון והבטיחות הבית ספריים, וכן  היש להעביר חומרים אל מטלה:

 למחלקות החינוך והנוער והמתנסים ברשות המקומית.

דף מסרים להורים להתנהגות 

  חרדיתחברה  -בטוחה בקיץ

דף מסרים להורים להתנהגות 

  ערביתחברה  -בטוחה בקיץ

דף מסרים להורים להתנהגות 

  תבדואיחברה  -בטוחה בקיץ

 חזרה לתוכן העניינים

  

http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/Kaitz2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/Kaitz2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KlalimOfanaim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KlalimOfanaim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimClalit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimClalit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimHaredit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimHaredit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimAravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimAravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimBeduit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimBeduit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimClalit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimHaredit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimAravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimBeduit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimClalit.pdf�
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimHaredit.pdf�
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimAravit.pdf�
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/MesarimBeduit.pdf�
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 נה ושירותי עזרה ראש

 לתלמידים

 ידי על המתקיימת הקיץ פעילות במהלך תלמיד פציעת/היפגעות של במקרה • 

 למוקד לפנות יש, הגדול החופש של ספר בתי במסגרת או המקומית הרשות

 עזרה קבלת לצורך 1700550096 בטלפון לתלמידים ראשונה עזרה שירותי

 .רפואית

 .101 בטלפון א"למד לפנות יש, הצורך במקרה, רגילה בקייטנה •

 על ההורים את ליידע יש, בחירום או בשגרה תלמיד פינוי של מקרה בכל •

 התלמיד מהורי אחד אם אלא, מבוגר ידי-על לתלמיד ליווי ולהסדיר הפינוי

 ללוותו. הגיע

 חזרה לתוכן העניינים

 
 

  הנחיות ביטחון

ואבטחה באירועים 

 הספרבתוך בית 

 

 להכנת בטיחות דגשי 

 משתתפים אירוע רב

ושאר פעילויות המוניות, מעלות , הפסקות, סיוםמסיבות  משתתפים: רב אירוע 

 לנהלי בהתאם נכונה היערכות מחייבים אלה אירועים .לפציעה ההסתברותאת 

 בצורה הללו הפעילויות את לקיים יאפשר ופרטני מקדים תכנון .החינוך משרד

 . ובטוחה טובה

 המלצות לביצוע:
 :הפעילות במהלך הבטיחות בתכנון הפעילות לאחראי שיסייעו דגשים להלן

 לקבוע ולמנות אחראי פעילות לאירוע. .1

ממנו להיפגש עם קב"ט מוסדות חינוך לתיאום הפעילות וקבלת סיוע  .2

 ומהגורמים האחראיים ברשות.

 שתתועד בתיק אירוע. ,לאשר תכנית היערכות והכנות לקראת האירוע .3

 ללוות את תהליך ההתארגנות ולסייע בקשיים. .4

 חזרה לתוכן העניינים

http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/EzraRishona2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/EzraRishona2018.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2-1-5-3-63.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2-1-5-3-63.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2-1-5-3-63.htm
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DgeshimZmanim2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DgeshimZmanim2018.pdf

