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 >> לגיליונות נוספים של מחזור הזמנים

 

 

 תשפ"א  ל"ג בעומרגיליון  - הזמנים מחזור 
 ב  " זה   ולרכזי   במחוזות   ב " לזה   חינוך   על   לממונים לרכזי ביטחון,  ,  חינוך   מוסדות   של   טים " וקב   בטיחות   למנהלי 

 מה בגיליון: 
 בטיחות  •

 כבאות והצלה לישראל  •

 זהירות בדרכים •

 אירועים בבתי הספר, בתנועות הנוער ובמסגרות נוספות.  מגוון שימוש באש נפוץ ב  

בעומר,   ל"ג  עבורכם  לקראת  בנושאהנחיות  ריכזנו  מדורות,    הדלקת  יבטיחות 

. ועוד נור-ת לפידים, שימוש בזיקוקי דיוהדלקת כתובות אש, קיום תהלוכ

 

 
 

 בפורטלים לרשותכם מידע נרחב 
בטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש בפורטל רשויות  

 ובעלויות חינוך

 בפורטל הורים כללי בטיחות לקראת ל"ג בעומר

 ל"ג בעומר הנחיות בטיחות לקראת -כרטיס מידע

 ת ד' ומעלה כיתו|    ג'-כיתות א'  חרדי מחוז  -ת דפי פעילו

 
 חזרה לתוכן העניינים
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 ג בעומר שמח ובטוח מכבאות והצלה לישראל" ל
 בבטחה להדליק מדורה איך  - חוברת פעילויות לילדים מטעם כבאות והצלה לישראל •

 על בטיחות בהדלקת מדורות  גלויית הסבר •

  מנגל בטוחסרטון       מדורה מהנה ובטוחה סרטון 

 
 חזרה לתוכן העניינים

 

 
 

לאסוף קרשים למדורות ל"ג בעומר. הם עוסקים בחיפוש אחר קרשים,  התלמידים  יוצאים    ,לקראת ערב ל"ג בעומר

ולא תמיד שמים לב למה שקורה סביבם. לעיתים שדה הראייה שלהם   ומסיעים עגלות מאולתרות,  סוחבים אותם 

לפגיעה. ו  ,מוסתר להיות חשופים  עלולים  את    םכללי הענון  יר  הם  התלמידים  אצל  יחזק  בטוחה בדרכים  להתנהגות 

   חשיבות הזהירות בדרכים ואת רצונם להיות אחראים לבטיחותם.

 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח   מוגש מטעם             כללי זה"ב במעגל השנהל "לחוזר מנכהיכנסו  , להרחבה

הנחיות  למדורות, וכן  נחיות בטיחות בשלב איסוף הקרשיםתוכלו למצוא ה אתר האינטרנט של ארגון בטרםב

 .  לבטיחות בזמן במדורה

 : סכנות האלכוהול נוער על שיחה עם בני נושאי המלצות ל בנוסף, לפניכם

 דברו איתם על גבול פנימי לפיתוח התנהגות אחראית  •

 חבר תורן שיישאר ערני להזעיק עזרה במידת הצורךהמליצו להם למנות   •

 אלכוהול רק במקומות מוכרים וגדוליםהנחו אותם לקנות  •

 : בוחרים לשתות שבמידה  •

o זרים או מבוגרים זרים  זאת רק בסביבה בטוחה ולא בנוכחות  לעשות 

o  משתייה על קיבה ריקהלהימנע 

o  לשתות כוס מים אחרי כוס אלכוהוללהקפיד 

o  משתיית יתר להימנע 

o  ממשחקי שתייה העלולים להידרדר במהירותלהימנע 

 אם שותים, לא נוהגים  -וכמובן  •

 
 חזרה לתוכן העניינים
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