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 2020ביוני  28
 ו' בתמוז תש"פ

 2000-1023-2020-0074658מס' סימוכין: 
 

 

 לכבוד

 מנהלי תחום ביטחון, חירום ובטיחות מחוזיים

 יסודיאגף א'  ,על ביה''ס חופש הגדולממונה גב' יהודית בראון, הה

 מר דודו ביטס, המפקח הארצי על הקייטנות, מינהל ח''ן

                                    

 

 תש''פ חירום במסגרת פתיחת ביה"ס חופש הגדול וקייטנה יתרגילהנדון: 

 

בפתיחת ביה''ס של החופש הגדול  ,הנחיות ביטחון חירום ובטיחות -של החופש הגדול  ביה''סמסמך  במסגרת .1

 .הנחיות מצילות חיים -תרגילי חובה שהם בבחינת המינימום הנדרש וההכרחי  2נדרשים לקיים והקייטנה 

 לעמוד בכל הנחיות הביטחון והבטיחות כפי שנקבע  מנהל הקייטנה  /בביה"ס של החופש הגדול   "על הרכז        

         בתדרוך לרכזים ברשות, ובכללם לקיים תרגיל פינוי          

 ותרגיל פינוי לשטח כינוס שהוגדר מראש,  ירי טילים בחירום, תרגיל כניסה למרחב "הכי מוגן שיש" במצב של         

 ."רע"ד/שריפהבמצב של          

בהתאם הוחלט לערוך עדכון בתרגול  ,נגיף הקורונה ומניעת התגודדות והדבקהכאמצעי זהירות מפני  .2

 לעקרונות הבאים:

 
                          למרחב המוגן עדנתיבי ההגעה את  כל החניכים והמדריכים יכירו ויתרגלו -טילים  ריי .א

באזור הכניסה למרחב  בין החניכים והמדריכים תוך שמירת מרחק להיכנס למרחב המוגן( אינם נדרשים)

  .המוגן. בדיקת נוכחות מהירה וחזרה לשגרת הקייטנה

כל החניכים והמדריכים יכירו ויתרגלו את נתיבי המילוט עד לשטח הבטוח  –פינוי שריפה/רעידת אדמה  .ב

וחזרה לשגרת בדיקת נוכחות מהירה . בין החניכים והמדריכים קתוך שמירת מרחבשטח הפתוח/כינוס 

 .הקייטנה

 כל קבוצה/כיתה בנפרד וכן הלאה. - מדורג בין הקבוצות בכדי למנוע התגודדותהתרגילים יבוצעו באופן  .ג
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ס החופש הגדול, מנהלי קייטנות, גורמי הרשות "ח, רכזי ביה"טי המוסקב": לאנא הפיצו הנחיות אלו  .3

     וכדו'. םהרלוונטייהמקומית 

 

 

 

 ,חופשה נעימה ובריאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :לוח תפוצה 

 מר אריה מור, סמנכ''ל ומנהל אגף בכיר לביטחון, חרום ובטיחות 

 תפוצת מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית  

 הגב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' יסודי

 הגב' אורנה פז, מנהלת אגף א' קדם יסודי

 לאופר, מנהלת תחום בריאות, משרד החינוךהגב' אפרת 

 הגב' איריס עץ הדר, הממונה על ביה''ס חופש גדול בקדם יסודי

  הגב' לילך ברקאי, הממונה על הצהרונים

 מחוזייםובטיחות  ממוני חירוםתפוצת 

 ראש מינהל ביטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי בישראל ג'ימה,איוחאי ומר 
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