מופץ מטעם אגף בכיר לביטחון ,שעת חרום ובטיחות סביבתית במשרד החינוך

לקב"טים ומנהלי בטיחות
מה בגיליון:

שלום רב,
"מחזור הזמנים לבטיחות" הינו אוסף חומרים מקצועי ,המוגש בזאת
למחוזות ,לקב"טים ,למנהלי בטיחות ברשויות ,למהנדסים ולאנשי מינהל
העוסקים בבטיחות מוסדות חינוך.
בגיליון זה בחרנו להתמקד בחגיגות חג הפורים ,והאתגרים שהחג מזמן
עבורנו בכל הקשור לשמירה על הבטיחות .תמצאו בו ריענון הנחיות ,קווים

• תחפושות וצעצועים מסוכנים
• חוגגים פורים -בטוחים בדרכים
• אירועים רבי משתתפים

מנחים ודגשים לסיכונים שהתקופה ,המועדים והפעילות מחייבים ,וכן לקחים
שנלמדו במערכת החינוך.
הגיליון בנוי כך שלחיצה על צלמית הקובץ בצידו השמאלי של העמוד תביא
לפתיחת הקובץ המלא והצגת המידע*.

פורים שמח!
קישורים מומלצים:
•

אתר אגף בכיר לביטחון ובטיחות

•

חוזרי מנכ"ל בטיחות במוסדות החינוך

•

חיפוש פעילויות חוץ

•

פורום בטיחות ביטחון והיערכות לחירום

*במידה והקישורים לא נפתחים במכשיר הסמארטפון שלכם ,מומלץ לפתוח את הקובץ במחשב.
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תחפושות וצעצועים מסוכנים :בחג הפורים מתחפשים התלמידים ועושים שימוש בבגדים
העשויים מחומרים דליקים ,ומצטיידים באביזרים שונים ,כגון כלי נשק עם חומר נפיץ ובעלי

כרטיס מידע בטיחות

חודים .בכרטיס המידע המצורף תמצאו הנחיות בסיסיות לגבי הסכנות הטמונות בתחפושות

בפורים ותחקיר מלמד

ואביזרי פורים למיניהם.
תחקיר מלמד :בנוסף ,הכנו עבורכם תחקיר מלמד בעקבות אירוע פגיעה מ"חץ וקשת"

בעקבות אירוע פגיעה
מחץ 2018

בחגיגת פורים.
הנחיות ביטחון ואבטחה:
 .1לפני החג:
א( הנחו את מנהלי מוסדות החינוך להוציא הנחיות מפורשות לתלמידים בדבר
החובה להגיע למוסד החינוכי עם התחפושת באופן שניתן יהיה לזהות בקלות
את הנכנס ,כלומר ללא מסיכה )ניתן להחזיקה ביד/בתיק(.
 .2בימי החג:
א( תדרכו את המאבטחים להגברת ערנות ,הקפדה על בדיקת הנכנסים עם
תחפושות ונעילת השערים.
ב( הציבו בעל-תפקיד פנימי בכניסה למוסד החינוכי לצורך זיהוי הנכנסים.
ג( בצעו סריקות מקיפות וקפדניות בכניסות לבית הספר ,בחצרות ובמגרשי החניה.
ד( בצעו ביקורות בתדירות גבוהה יותר.
 .3הנחיות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה:
•

איך נשמרים מפני צעצועים מסוכנים בפורים?
https://www.gov.il/he/Departments/General/dangerous_toys_caution

•

איך נראים צעצועים מסוכנים? ממה כדאי להיזהר?
https://www.gov.il/he/Departments/General/dangerous_toys_examples_pic
tures

המלצות לביצוע:
הפצת המידע הנ"ל בקרב הסגל ,ההורים והתלמידים לצורך הגברת המודעות לנזקים
העלולים לנבוע מאופי החג.
חזרה לתוכן העניינים
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חוגגים פורים -בטוחים בדרכים :בימינו ,אלכוהול הוא אחד המרכיבים בבילוי לילי של
צעירים .שילוב של אלכוהול עם נהיגה מוביל לתוצאות הרות אסון.

חוגגים פורים-

בחופשת פורים נערכות מסיבות כחלק מהבילוי וממנהגי החג .הצעירים נוהגים לשתות

בטוחים בדרכים

אלכוהול במסיבות ואירועים אלו ,ולכן המורים והרכזים מתבקשים לשוב ולרענן מסר חד
משמעי וברור" :אם שותים לא נוהגים" .קובעים נהג תורן שאינו שותה והוא בלבד רשאי לנהוג
לאחר המסיבה.
מצורף מסמך הנחיות למורים ולרכזים ,עם דגשים להתנהגות בטיחותית בפורים.

חזרה לתוכן העניינים
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אירועים רבי משתתפים :תהלוכת תחפושות ,מסיבות פורים ,הפסקות ,ושאר פעילויות
המוניות ,מעלות את ההסתברות לפציעה .אירועים אלה מחייבים היערכות נכונה בהתאם
לנהלי משרד החינוך .תכנון מקדים ופרטני יאפשר לקיים את הפעילויות הללו בצורה טובה
ובטוחה.

דגשי בטיחות להכנת
אירועים
רבי משתתפים

הנחיות ביטחון ואבטחה באירועים:
 .1אבטחה וביטחון באירועים בתוך בית ספר -חוזר מנכ"ל סעיף :5.3
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedori
m/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2-1-5-3-63.htm
 .2ביטחון ואבטחה בצעדות ובתהלוכות )עדלאידע(  -חוזר מנכ"ל סעיף :5.4
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/
HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bB255
5C07-19FB-4461-B9FF5D818291CB4A%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fApplications%2
fMankal%2fEtsMedorim%2f6%2f6-2%2fHoraotKeva%2fH-2016-7-2-6-233%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#5.4
המלצות לביצוע:
ריכזנו עבורכם דגשים שיסייעו לאחראי הפעילות בתכנון הבטיחות במהלך הפעילות:
 .1לקבוע ולמנות אחראי פעילות לאירוע.
 .2להיפגש עם קב"ט מוסדות חינוך לתיאום הפעילות וקבלת סיוע ממנו ומהגורמים
האחראיים ברשות.
 .3לאשר תכנית היערכות והכנות לקראת האירוע שתתועד בתיק אירוע.
 .4ללוות את תהליך ההתארגנות ולסייע בקשיים.
חזרה לתוכן העניינים
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