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 ב "זה ולרכזי במחוזות ב"לזה חינוך על , לממוניםברשויות המקומיות חינוך מוסדות של טים"וקב בטיחות למנהלי
 מה בגיליון: 

 עדכוני קורונה •

 שעת חירום •

 כבאות והצלה לישראל •

 בטיחות •

 יטחוןאבטחה וב •

 הכשרות והדרכות •

 טיולים ופעילויות חוץ •

 זהירות בדרכים •

 

 והאתגרים, הפורים גמוקדש לבטיחות בח"מחזור הזמנים לבטיחות" של  זה גיליון

 החינוכי במוסד והבטיחות הביטחון על לשמירה הקשור בכל עבורנו מזמן שהחג

 . לו ומחוצה

 בטיחות מוסדות חינוך ברשות: ימנהל/יםטהנחיות לקב"
כם במוסדות החינוך, בתדריכים ובמפגשים עם נושאי תפקיד בבית יבביקור .1

 לקראת אירועי פורים. המצורפיםבחומרים  והשתמש -הספר וברשות 

 והשתמשובתכנון ובהכנות לפעילות חוץ של מוסדות חינוך,  יםמעורב והי .2

 בחומרים המצורפים בהמשך.

 .אתם עובדים בשוטף איתןשימוש בקבוצות לאת החומרים לידיעה ו וריהעב .3

הפעילות מתקיימת בהתאם להנחיות שגרת נגיף הקורונה כפי שמופעלת  .4
 .המפורסמים ולמתווים לתקנות בהתאםו במערכת החינוך

 בטוח חיים ואורח נגישות, ב"זה אגףעם  נכתב בשיתוף
 

 :שימושייםקישורים 
 ביטחון, בטיחות ושעת חירום בפורטל רשויות ובעלויות •

 המאגר החדש של חוזרי מנכ"ל •

 לחירום והיערכות ביטחון פורום בטיחות •

 ום טיוליםמערכת לבחירת פעילות חוץ ולתיא -עולמון  •

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/zahav.htm?wbc_purpose=bas
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/main-security.aspx
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/main-security.aspx
http://apps.education.gov.il/Mankal/EtzNosim.aspx
http://apps.education.gov.il/Mankal/EtzNosim.aspx
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?FID=35268&nCategoryID=&nFatherForumID=&nLanguage=972
http://develop.lnet.org.il/dev/olamon/index.html
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 הקורונה בתקופת פורים לאירועי הנחיות
בכל הקשור  היערכות מותאמתהשנה דורשים  החינוך במערכת פורים אירועי

ייערכו  . כלל הפעילויותהפתוח ובשטח החינוך במוסדות האירועים ועריכת לארגון

 משרד הנחיותול עת באותה העדכניים היישוביים רמזור לצבעי, למתווים בכפוף

 .הבריאות

הנחיות לאירועי פורים   

 בתקופת הקורונה

 וחללים סגורים עקרונות לאוורור כיתות

, הכיתות אוורור של החשיבות את מוחשי באופן המדגימה מצגת, לשימושכם

 עטיית, אחת לשעה בכיתה השהייה משך קיצור של לשילוב המלצה וכוללת

 שתורם שילוב, הכיתה ודלת חלונות פתיחת באמצעות הכיתה ואוורור מסכות

 .להדבקה הסיכון של משמעותי לצמצום

עקרונות לאוורור כיתות   

 וחללים סגורים

 

 פעילויות לניהול שגרת קורונה במערכת החינוך
"מגן חינוך" במספר מוסדות חינוך שנבחרו לצורך כך.  תוכניתבימים הקרובים תצא לדרך  -" חינוך מגן"פרויקט  •

 אחת( ומחזוריות יזומות דיגום בדיקות ביצוע, ומטרתה הבריאות משרדלו החינוך משרדל משותפתהתוכנית 

 ובקרב, קבועות בכיתות או בקבוצות, תלמידים בקרב, הספר בבתי הקורונה נגיף של מוקדם לגילוי) לשבוע

 . חינוכיים צוותים

במספר בתי ספר, במטרה לסייע למנהלי  החינוך משרד בימים אלה החל פיילוט של -" בטוח לומדים"ט פרויק •

 בתי הספר בהקטנת סיכויי ההידבקות וניהול שגרת קורונה. 

 

 הורים בפורטל ספר ובתי ילדים גני תלמידי עבור יומית בריאות הצהרת

 16تصریح صّحّي لبالغ/ طالب فوق   |  ولّي أمر/ المسؤول عن القاصر -تصریح صّحيّ  :عربیھ

 חינוכי במוסד מאומת חולה גילוי בעת התנהלות

 חזרה לתוכן העניינים

  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/InstructionsForPurim.PDF
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/emergency/InstructionsForPurim.PDF
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-ventilating-classrooms-recommendations.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/corona-ventilating-classrooms-recommendations.pdf
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/daily-health-statement
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-arab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Prh/Parents/HealthyLifeStyle/health-statement-for-students-16-arab.pdf
https://pob.education.gov.il/corona/Pages/corona-sick-person.aspx
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תרגיל  -חוזר מנכ"ל 

 התגוננות ארצי התשפ"א

 עדכון חשוב -תרגיל התגוננות ארצי  

 שבוע"ל שונתה התרגיל מתכונת א''תשפ ל''בשנה, הקורונה נגיף התפרצות בשל

 . חדשה להודעה עד לדחותו והוחלט" חירום

 . בהמשך יפורסמו מפורטות והנחיות מדויק מועד

את כל החומרים הנדרשים להיערכות תוכלו למצוא  פורטל רשויות ובעלויות חינוךב

 לקראת התרגיל.

היערכות למזג אויר סוער  

 שלג כבד

 
 כבד שלג/  סוער אויר למזג היערכות

  בהתאם. להיערךלאור מזג האוויר הסוער הצפוי, על מוסדות החינוך 

  המלצות לביצוע:

 על הרלוונטיים, הספר בתי למנהלי הנחיות רענון מסמך להפיץ המחוזות באחריות

 החינוך, סעיף במערכת חירום שעת נוהלי ל"מנכ בחוזר המופיעות ההוראות פי

 שיטפונות חזקים ושלג כבד

 

 לישראל והצלה מכבאות ובטוח שמח פורים חג
 

 נפצים -מדליק ולא דליק |      תחפושות -מדליק ולא דליק |      תרסיס שלג -מדליק ולא דליק  גלויות הסברה:

 2כללי בטיחות אש |      1כללי בטיחות אש    

 בטיחות בפורים   סרטון:
 

 חזרה לתוכן העניינים

  

https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=185
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=185
https://pob.education.gov.il/Mosdot/security/Pages/emergency.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Preparations4Snow.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Preparations4Snow.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=218#_Toc256000302
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=218#_Toc256000302
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102-Purim-2021-01.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102-Purim-2021-02.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102-Purim-2021-03.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102-Purim-2021-04.jpg
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/102-Purim-2021-05.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TiFiyMyg6DA
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 -בטיחות בפורים   

כרטיס מידע ותחקיר 

 מלמד

 

בטיחות  -חוזר מנכ"ל  

 מונעת לקראת פורים

 

 במהלך אירועי פורים התנהלות בטוחה במוסדות החינוך 
 אקדחים, ירייה כלי: כגון, הספר לבית מסוכנים צעצועים הבאת על לאסור יש .1

, מרגמות, מתעופפים דינור זיקוקי, נפצים, חזיזים, טילים, אמיתי לנשק הדומים

 .שהוא סוג מכל שריפה ואבקות נפץ שרשרת, נפץ פרפרי, נפץ כוורות

 לוודא התלמידים על. למיניהם שלג תרסיסי עם התנהגות כללי לקבוע יש .2

 את להדריך מומלץ. הישראלי התקנים מכון ידי על מאושרים שהתרסיסים

 השימוש בעת אש. ממקור ולהרחיקם ,זה מסוג במכלים בטוח בשימוש התלמידים

 .אחרים ובוגרים ילדים כלפי מריסוס להימנעיש 

 ,דליקים שאינם מחומרים יהיו הספר לבית מגיעים עמן תחפושותה כי להקפיד יש .3

 .וכדומה ניילון, גפן כגון, צמר

 חנק. סכנת משום כמסכה ניילון בשקיות להשתמש אסור .4

 איפור במוצרי להשתמש מומלץ, כן כמו. איפור למוצרי ילדים רגישות לבדוק יש .5

 ושאינם, העור עם למגע המתאימים כאלו, הבריאות משרד ידי על המאושרים

 רעילים. חומרים מכילים

 .אלו בטיחות והוראות הנחיות בתוכן והתלמידים המורים את להדריך .6

 .והתעשייה הכלכלה משרדמידע באתר  - תחפושת מוצלחת היא תחפושת בטוחה .7

בטיחות בשימוש  

 מסמני לייזר

 מסמני לייזר 
 הפיך בלתי לנזק לייזר, המשולבים לעיתים בתחפושות, מהווים פוטנציאל מסמני

 מצעצועים להיגרם העלולים לנזקים המודעות את להגביר המידע נועד כרטיס .לעיניים

 זה. מסוג

שירותי  -כרטיס מידע  

 ראשונה עזרה

 ראשונה עזרה שירותי 
 להתקשר יש תוך מוסדית בפעילות תלמיד של שגרתית פציעה או פגיעה של במקרה

פרטים נוספים  .1-700-55-00-96 בטלפון לתלמידים ראשונה עזרה שירותי למוקד

 ניתן למצוא בכרטיס המידע המצ"ב.

 חזרה לתוכן העניינים

 בערבית מידע - מסוכנים צעצועים
 ما ھي األلعاب الخطرة الممنوعة؟|      االصابات الناجمة عن استخدام األلعاب الخطرة

 ممنوعة خطرة األلعاب

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/DafezerPurim2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/DafezerPurim2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/DafezerPurim2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/DafezerPurim2018.pdf
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=172#_Toc256000111
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=172#_Toc256000111
https://www.gov.il/he/departments/news/purim-2021
https://www.gov.il/he/departments/news/purim-2021
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMLaserPointers190203.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/KMLaserPointers190203.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ezrarishona.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/ezrarishona.pdf
http://economy.gov.il/Arabic/trade/Dangerous_Toys/Pages/Injuries.aspx
http://economy.gov.il/Arabic/trade/Dangerous_Toys/Pages/Injuries.aspx
http://economy.gov.il/Arabic/trade/Dangerous_Toys/Pages/AboutDangerousToys.aspx
http://www.economy.gov.il/Trade/Dangerous_Toys/Documents/Tzaazuom%20mesukanim_bro_2016_p.P2.pdf
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 ביטחון במוסדות חינוך הנחיות
 .שערים ולנעילת ערנות להגברת מאבטחיםה תדרוך .1

 באופן התחפושת עם החינוכי למוסד להגיע החובה בדבר תלמידים לתדרוך החינוך מוסדות מנהלי הנחיית .2

 .יםהנכנס את בקלות לזהות יהיה שניתן

 .הנכנסים זיהוי לצורך בכניסה למוסד החינוכי הספר מבית תפקיד בעל הצבת .3

על ידי  הספר בית ובחצרות החנייה במגרשי, הספר לבית בכניסות וקפדניות מקיפות סריקותהגברת ערנות ו .4

 .המאבטח, ותשומת לב של המורים

 .החג בימי יותר גבוהה בתדירות ביקורות ביצוע .5

 עדכני מטעם משטרת ישראל, כולל  הנחיות אבטחה מותאמות לתקופת הקורונה. מסמך הנחיות .6

 חזרה לתוכן העניינים

 

 
 

 לומדות חדשות

 ואוכלוסיות התפקידים בעלי כלל לרשות העומדים המקצועיים הכלים רופילש האגףבמסגרת הפעילות המתמשכת של 

לשימושכם בהדרכות, בלמידה ובהטמעת  ,עצמי וללימוד ידע לניהול מקצועיות לומדות, פותחו לאחרונה שלו היעד

 השימוש:

 לומדות דיגיטליות להיכרות עם הפורטלים

 לומדה לקב"טים ומנהלי בטיחות 

 לומדה לרכזי בטיחות במוסדות חינוך 

 אחראי טיולים במוסדות חינוךלומדות ל

  בטחון ובטיחות לאחראי טיולים - 1לומדה 

  בטחון ובטיחות לאחראי טיולים - 2לומדה 

 חזרה לתוכן העניינים

 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/100Purim2021.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/100Purim2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Rakazim/NihulYeda_kabatim_portal/story_html5.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Rakazim/NihulYeda_kabatim_portal/story_html5.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Rakazim/NihulYeda_portal/story_html5.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Rakazim/NihulYeda_portal/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-01/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-02/story_html5.html
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  היערכות לטיולים
 לטיולים ליציאה היטב להתכונן חשוב חוץ, ופעילויות לטיולים יצאו ולא למדו לא הספר בתי בה ארוכה תקופה לאחר .1

 הטיולים מתווה פי על וכן, חוץ ופעילויות טיולים ל"מנכ חוזרי הנחיות פי על ולפעול ללמוד, אולקר, חוץ ולפעילויות

 . הקורונה לתקופת המעודכן יומיים-החד

 לדוגמה, הקיימים בכלים להשתמש ניתן כך לצורך. הטיול ולאחראי הטיולים לרכזי ההנחיות את יש לרענן .2

 .הטיולים מדריכי עם מקדים שיח, הטיול פקחי עם התייעצות, המחוזיות הטיולים ועדות עם התייעצות

  : טיולים דיגיטליות חדשות שפותחו במיוחד עבור אחראי בשתי לומדותמומלץ להשתמש  .3

 בטחון ובטיחות לאחראי טיולים - 2לומדה |      בטחון ובטיחות לאחראי טיולים - 1לומדה 

עותק של המפה  .ובמהלכו לטיול בהכנות כוללת מידע רב לסיועהמפה  -ומעודכנת  חדשה טיולים מפת! חדש .4

 גב מפה|      פני מפה לפניכם קישורים לעותק הדיגיטלי של המפות:  .הספר בתי לכל נשלחהחדשה 
   

 האביב בתקופת טיולים
 ,קיצוניים אוויר מזג שינוייחלים  בה ,מאד מתעתעת תקופה הינה האביב תקופת

מתאפיינת גם ו ,לגשם שמשמ ,חום לעומסי קור מעומסי במהירות משתניםה

 הלשכה להנחיות בהתאם להיערךלפיכך יש  .בנחלים שיטפונותוחזקות  זרימותב

 .טיולים מצב וחדר טיולים לתיאום

 מפת בגב .התקשורת באמצעי המפורסמת לתחזית בהתאם תיעשה ההיערכות •

המתוכנן.  מסלולה נמצא אקלים אזור באיזה לראות הטיולים ניתן ותכנון תיאום

 .נמצא הוא אקלים אזור באיזה מסלול כל לגבי מציינים הטיול באישורגם 

 קור/החום עומסי בתחזית להתעדכן חובה היציאה ובבוקר לטיול היציאה בערב •

 ."טבע מוקד" אתרב המופיעה

 שיטפונות סכנת או גשם/קור עומס או/כבד חום עומס צופה והתחזית במידה •

 למסלול לשנות או שנוצר, למצב ם את הטיוליש להתאי - שאושר הטיול באזור

 .המצב חדר ואישור ל בתיאוםכוה חריגים, אוויר מזג בתנאי המאושר

מתעדכנת ההצגת תחזית  

 מדי יום באתר מוקד טבע

 

 
  חזרה לתוכן העניינים

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-01/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Tutorials/Trips/Trips-02/story_html5.html
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TripsMapofIsrael2020Face.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TripsMapofIsrael2020Back.pdf
https://mokedteva.co.il/
https://mokedteva.co.il/
https://mokedteva.co.il/
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 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח נכתב בשיתוף עם

 

 בטוח חיים ואורח נגישות, ב"זה
 .  החינוך במשרד בטוח חיים ואורח נגישות, ב"זה אגףלרשותכם גיליון פורים של 

 לרבות ,ההתנהלות מרחבי בכל פורים חג לקראת הנחיות כלולות זה בגיליון

 וקבינט הבריאות משרד, החינוך משרד של נחיותלה ובהתאם, החינוך במוסדות

 .הקורונה

זה"ב, נגישות  - גיליון פורים 

 ואורח חיים בטוח

 

  

 אילו? תחפושות שבוחרים לפני לדעת חשוב מה

 להיות יכול מה? מנות במשלוח לשים מותר ממתקים

 המידע כללרשותכם מדריך עם ? המן באוזני מסוכן

 .בשנה שמח הכי החג את בשלום לעבור שיעזור

המדריך המלא  -חג פורים  

של ארגון בטרם לבטיחות 

 ילדים

 חזרה לתוכן העניינים

 

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/zahav.htm?wbc_purpose=bas
https://mailchi.mp/5ed980cc0dff/o4japnpsnh
https://mailchi.mp/5ed980cc0dff/o4japnpsnh
https://www.beterem.org/%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%97%d7%92%d7%92%d7%95-%d7%97%d7%92-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://www.beterem.org/%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%97%d7%92%d7%92%d7%95-%d7%97%d7%92-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://www.beterem.org/%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%97%d7%92%d7%92%d7%95-%d7%97%d7%92-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://www.beterem.org/%d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%97%d7%92%d7%92%d7%95-%d7%97%d7%92-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
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