
 ?הידעתם 
  

 *ילדים בשנה מתים בבית ומחוצה לו  100מעל 
 *נפגעים בבית ומחוצה לו ילדים בשנה  1,220,000מעל 

 !  ישנם דברים שהם בשליטתנו
 ..."  ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

 
 ...בחצר ובדרך, בביתלנו העיקריות האורבות עובדים ושותפים יקרים את הסכנות , עבורכםריכזנו 

 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 נגישות ואורח חיים בטוח, ב"אגף זה

 ארגוןנתוני * 

http://www.beterem.org/home/


 הכי בטוח בבית
 וסביבוכללים לחיים טובים ובטוחים בתוך הבית 

 בכדי לגלות את הסכנות   -הקליקו על האיזור בבית 

 המטבח

 חדר
 חדר האמבטיה

 הסלון

 סביבת הבית  סביבת הבית 



 ממה להיזהר-בטיחות במטבח

Oכלים חדים 

Oרותחיםמים , תנור, כיריים  ,
 פלטת שבת, מיחם

Oשקעים הקרובים למים 

Oרצפה מחליקה 

Oסירים חמים 

Oחומרי ניקוי 

 לחץ כאןלחזרה 



 ממה להיזהר -בטיחות באמבטיה

Oטביעה 

Oארון תרופות 

Oהחלקה 

Oחום המים 

Oמכשירים חשמליים 

Oמכשירים חדים 

 

Oחומרי ניקוי 

 

 לחץ כאןלחזרה 



 ממה להיזהר -בטיחות בסלון ובחדרים

Oחפצים מפוזרים 

Oחשוף/ כבל חשמל מתוח 

Oשקעים לא מכוסים 

Oרהיטים חדים 

O לקיררהיטים כבדים שאינם מעוגנים 

Oחלונות בקומות עליונות 

Oחפצים קטנים שעלולים  להיבלע על ידי פעוטות 
 לחץ כאןלחזרה 



 גני שעשועים, חצר, מעלית –סביבת הבית 

O שמרו על סגירת דלתות הבית והמעלית בעת 

 אצבעות הידיים והרגליים

O של מבוגרבאחריות  –בגינה בריכה 

O דיווח על מתקן שאינו  , התאמה לגיל הילד וקשר עין רציף –מתקני גן השעשועים

 בטיחותי לשם מניעת היפגעות מיותרת

O  יש לפעול על פי חוקי התנועה תוך הימנעות ממצבי סיכון כנהג –בדרך ובכביש ,

 כרוכב אופניים וכהולך רגל

Oקסדה על הראש  , בדיקת תקינות הכלי –נסיעה בקורקינט , רכיבה על אופניים

 ובעת חציית כביש לרדת מהאופניים חובה

O וודאו כי אין ילדים בסביבתכם( רוורס)בעת נסיעת הרכב לאחור  –חצר 

 

 

 

 



 גני שעשועים, חצר, מעלית –סביבת הבית 

 ...גם אותם יש להזהיר? יש לכם מתבגרים בבית

O יש לפעול על פי חוקי התנועה   –ובכביש בדרך 

כרוכב אופניים , כנהג( עייפות ועוד, לחץ חברתי)הימנעות ממצבי סיכון תוך 

 וכהולך רגל

O 16הגיל המותר לרכיבה הינו גיל החוק על פי  –הוברבורד / חשמלייםאופניים  

 סוללת הטעינהבטוחה עם התנהלות , קסדה על הראש, ומעלה

O איבוד שיווי משקל בסביבות שונות, בשחייה בים, בנהיגה –סכנות האלכוהול 

 

 



 בטיחות המשפחה שלנו בידינו 
 בסביבה ובדרך, בבית

 לשמור  , עזרו לנו להעלות מודעות
 ולהישמר  


