ספרית חומרי עיון והוראה
לאורח חיים בטוח ובטיחות ילדים
ילדים נמצאים בסיכון גבוה להיפגעות בתאונה הן בשל חוסר ניסיונם ויכולתם המוגבלת לזהות סיכונים ,והן
בשל סקרנותם הרבה .בשנים אחרונות על פי נתוני המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים,
מסתמנת ירידה בתמותת ילדים בגילאי שנה עד  17עקב היפגעות לא מכוונת.
הגורמים העיקריים לתמותת ילדים כתוצאה מתאונות הינם תאונות דרכים ,וטביעה .גורמים נוספים הם
חנק ,שכחה ברכב ,נפילה ,הרעלה ,שריפה ואחרים .תאונות ילדים מתרחשות בבית ,המרחב הציבורי ,בבתי
ספר ובחצר הבית.

במאגר מידע זה רוכזו חומרי העיון וההוראה בנושאי בטיחות ילדים .מבחר התכנים המוכנים מיועדים
לצורכי למידה והוראה בנושא .כאן תוכלו למצוא מערכי שיעור ,סרטוני וידאו ,מאגרי תוכן ,משחקים
דיגיטליים ,מצגות ,כתבות ,מחקרים ועוד .החומרים מיועדים לשימוש במשך כל השנה ובדגש על השבוע
הבינלאומי לבטיחות ילדים החל בכל שנה בחודש מאי.

יסודי

הורים וקהילה

על יסודי

בטיחות ים ובריכה

בטיחות ים ובריכה

בטיחות ילדים ברכב

חגי ישראל

שתיית אלכוהול

בטיחות בים ובבריכה

אלכוהול

בית ופנאי

בטיחות בשעות הפנאי

נפילות

טיולים

נפילות ילדים

כוויות ואש

כוויות ואש

היפגעות ילדים מכוויות
חומרים מסוכנים ורעלים

בית ופנאי

הצעות ותגובות
בעין בוחנת

נושאים כוללים

תלמידים

ימי שיא

מורים

מערכי שיעור כוללים

הורים

השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים
 12-17במאי ,ז' – י"ב באייר
כתיבה ועריכה :אביבה אלעזרי

בעין בוחנת
אורח חיים בטוח – מצגת הסברה להורים,

אגף זה"ב

מצגת הסברת הפעילות הבית ספרית בחינוך לאורח חיים בטוח וקריאה לשיתוף ההורים
בעשייה החינוכית לבטיחות ילדים .המצגת מיועדת להסברה לקראת השבוע הבינלאומי
וכן בתחילת שנת הלימודים.

סקר בטיחות הבית,

עוד בנושא…

אגף זה"ב

הסקר יבוצע על ידי הילדים בשיתוף עם ההורים בהתבססות על שאלון בנוי לזיהוי
ולאיתור כשלים בטיחותיים בבית ובסביבתו .ילדים בבית עלולים להיפגע מתבשילים
חמים ,מחומרי ניקוי או משקע חשמל פגום.

אורח חיים בטוח בבית הספר,

עוד בנושא…

אגף זה"ב

שאלון לזיהוי ליקויים בניהול אורח חיים בטוח בבית הספר ובסביבתו .המטרה לאתר
את הכשלים ,לתקנם ,לחזק ולהעצים את מעורבות התלמידים בבטיחות ויצירת
אווירה של קיום אורח חיים בטוח.

מחזור הזמנים  -עלון,

עוד בנושא…

אגף זה"ב

עלון מקצועי המופץ לבתי הספר מספר פעמי בשנה .העלון כולל הנחיות ,ריענון ודגשים
המתחייבים מפעילות במועדים ואירועים בנושאי בטיחות כללית ובטיחות ילדים.
תחילת שנת הלימודים
לקראת הקיץ
לקראת פורים

כרזות ותמונות

כרזות נוסטלגיות
בנושא בטיחות שצייר
האמן יוסף באו לפני
עשרות שנים

מתוך תחרות
כרזות בבטיחות
ילדים  -בטרם

חזור

יסודי  -ים ובריכה
מערכי שיעור,

אגף זה"ב

בטיחות ילדים הרוחצים בים ובבריכה ,ערכת לימוד לכיתות ד'-ו' .כל בריכה חייבת
להיות מגודרת בגדר תקנית .חובה לקיים השגחה פעילה של הורים ושל שירותי
הצלה .רחצה בים או באגם מסוכנת בהרבה מרחצה בבריכה.

בטיחות ילדים במים,

עוד בנושא…

משרד הבריאות

טביעה מתרחשת במהירות ובדממה .לרוב ,בעת טביעה לא שומעים בכי או קולות
מצוקה .טביעה יכולה להתרחש תוך שניות ובדרך כלל מתרחשת בהעדר השגחה או
בעת נתק קצר בהשגחה .עבור  2דקות מרגע הטביעה מתרחש איבוד הכרה וכעבור
עוד בנושא…
.
 4-6דקות נגרם נזק מוחי בלתי הפיך.

לא לרוץ על שפת הבריכה,

סרט וידאו ערוץ הופ!

סמי הכבאי מלמד באמצעות הילדים את חוקי הבטיחות סביב הברכה .זכרו תמיד לא
לרוץ על שפת הבריכה ,כדי לא להחליק ולהיפצע.

בים לא מתבלבלים,

עבור לסרט…

סרט וידאו ערוץ הופ!

יובל המבולבל בליווי חבורת ילדים והורים מגיעים לחוף הים ולומדים את כללי
ההתנהגות הרצויים בחוף היום בהקשר של רחצה בטוחה  -נכנסים לים רק בחוף עם
מציל ,נשמעים להוראות המציל ,לא נכנסים למים ללא ליווי מבוגר.

עבור לסרט…

חזור

יסודי – חגי ישראל

תחפושת בטוחה לפורים,

בטרם

תחפושת בטוחה לילדים ,היא תחפושת המאושרת על ידי מכון התקנים עם תווית
פרטי היצרן או היבואן ,עם הוראות שימוש .תמונות הממחישות ומסבירות מהי
תחפושת בטוחה ומה זו תחפושת לא בטוחה.

זה מדליק,

עוד בנושא…

פעילויות בנושא אש לל"ג בעומר ,אחוזת שרה

האדם הוא החי היחידי שהצליח להשתלט על אש ולהשתמש בה לצרכיו ,בל"ג בעומר
כולנו נשב ליד המדורה ונתחמם לאורה .לפנינו מגוון פעילויות בנושא אש בהן נכיר
את מהות האש ,ההיסטוריה שלה ואת האגדות שנקשרו בה.

בטיחות באירועים לקראת חנוכה,

עוד בנושא…

משרד החינוך

מתוך חוזר מנכ"ל "ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר" עג(5/א) המפרט אירועים שיש
בהם שימוש באש ,הן בבתי הספר והן במסגרות נוספות של החינוך הבלתי פורמאלי.
אירועים כאלה מתקיימים בדרך כלל בחג החנוכה ובאירועי למיניהם.

עוד בנושא…

חזור

יסודי – אלכוהול
גדולים ולא שותים,

סדנאות ,משרד החינוך

המגמה לשפר ולצמצם את תופעת שתיית אלכוהול בעיקר בגילאים הצעירים ,לפתח
את חוסנם של התלמידים בהתמודדות עם מצבים בהם מעורב אלכוהול ולהרחיב את
השיח על ההשפעה המזיקה של שתיית אלכוהול.

האפקטיביות של תכנית "גדולים ולא שותים",

עוד בנושא…

מחקר ,משרד החינוך

מטרת המחקר :להעריך את הצלחתה ואת יעילותה של תכנית ההתערבות ״גדולים
ולא שותים״ ,למניעת השימוש לרעה באלכוהול בקרב תלמידי כיתות ה׳-ו׳ בבתי הספר
היסודיים

ילדים שותים אלכוהול! ,

עוד בנושא…

סרט וידאו

מטר ת הקליפ להניע ילדים משתיית אלכוהול ולמנוע מהם הרגלי שתייה .לכן אפילו
שתיית קולה עדיפה על בירה נטולת אלכוהול .אנשים נותנים לילדים לשתות בירה,
בירה זה מסוכן ,קולה זה טעים....זהו סוף סיפור!

עבור לסרט…

חזור

יסודי – נפילות
גאון של אבא – זהירות,

סרט וידאו

יהורם מועד במדרגות ושובר את רגלו .משוחח עם ילדים על מצבים ועל דברים
שצריך להיזהר מפניהם .רוב התאונות קורות בבית ,איך נזהרים כדי שלא להיפגע.
עבור לסרט…

נפילות וכישלונות ,סרט וידאו
ולגהות
לבטיחות
סרט
בשלום,
ותחזירנו
אלו
לכאורה
המוסד מסוכנות.
וידאו,מפעולות
כתוצאה
אנשים
הביתהנפילות של
קטעי וידאו על
לקט של
הפיכה.
במהלך בלתי
להישמרובפגיעה
מהבפציעה
להסתיים
להתכונןעלולות
מצחיקות אך
קליפטואציות
סי
השירה הינה בשפת
הטיול.
לטיול ומפני
מוזיקלי כיצד
עבורלסרט
עבור
……
לסרט
יידיש מלווה בכתוביות בעברית.

ט…

נפילות וכישלונות,

סרט וידאו

לקט של קטעי וידאו על נפילות של אנשים כתוצאה מפעולות מסוכנות .לכאורה אלו
סיטואציות מצחיקות אך עלולות להסתיים בפציעה ובפגיעה בלתי הפיכה.
עבור לסרט…

לקט ידיעות על נפילות,

ואלה! תגיות

ארכיון הכתבות על נפילה מגובה .כתבות וידיעות על מקרי נפילות של ילדים ומבוגרים
אשר פורסמו באתר של וואלה.
עוד בנושא…

שימוש בטוח של ילדים במקפצת טרמפולינה,

ויקי רפואה

קפיצה על טרמפולינה מסבה הנאה לילד אך נחיתה לא נכונה או נפילה ממנה עלולה
לגרום לפציעות קשות ולנכות .נייר העמדה מסביר את מנגנוני וסוגי פגיעת הילדים
בעת שימוש בטרמפולינה ואת אמצעי הזהירות שיש לנקוט.

תאונת

נפילה,

עוד בנושא…

שיעור

השיעור דן באירוע אמיתי שבו התנהגות לא בטוחה גרמה לנפילתה של ילדה מגובה
רב אל מותה .מטרת השיעור לדון בתאונות כאלו מההיבט של גורמי התאונה תוך
חשיבה בטיחותית ,כיצד למנוע תאונות שכאלו.

עוד בנושא…

חזור

יסודי – כוויות ואש
בטיחות אש בחורף,

הוראות וסרט וידאו ,כבאות והצלה

בחורף ,עולה כמות השריפות בבתים עקב שימוש גובר במכשירי חימום ועומס על
מערכת החשמל .התנהגות נבונה תמנע את השריפה הבאה .בנוסף ,יש הפנייה
להוראות התנהגות בתקופות החגים למניעת סיכוני אש.

בטיחות באש בל"ג בעומר,

עוד בנושא…

סרט וידאו ,כבאות והצלה

בטיחות ילדים בל"ג בעומר :מדורה תודלק בשטח נקי ,פתוח ומרוחק מחומרים דליקים .מדורה תודלק
אך ורק על ידי אדם מבוגר ,או בן  16לפחות ,שישמש כאחראי לקיום הוראות הבטיחות ולכיבויה המלא
עוד בנושא…
של המדורה .יש להרחיק ילדים בזמן הדלקת המדורה.

בטיחות באש בחנוכה,

משרד החינוך

הדלקת הנרות ושאר פעילויות החג ,כרוכות בשימוש באש ובשמן רותח ועלולות
לגרום לכוויות או לשריפה .לקראת חג החנוכה מומלץ לקיים פעולות הסברה על
הסיכונים הקשורים בחג ולעודד את התלמידים להתנהגות בטוחה.

עוד בנושא…

Fire safety song, video clip
שיר נחמד על בטיחות באש ,מתאים לשילוב בשיעורי אנגלית.
עוד בנושא…

מה לעשות בזמן דליקה בבית,

שיעור מקוון ,לרגו

כולָ ה לַּ הֲ ֹפ ְּך ְּ ּב ַּקלּ וּת למַ לְכ ֹּדֶ ת אֵ ׁשּ ְּ .ב ִמדָּ ה וְּ לֹא ִה ְּצלַּ ְּח ּ ֶּתם לְּ כַּ בּ ֹות ֶּאת
יקה ְּק ֵטנָ ה ַּּב ַּּביִ ת יְּ ֹ
ְּדּ לִ ָ
ְּ
ּ
שן ָס ִמיך וְּ ָר ִעיל.
קום ְּ ּב ֶּט ֶּרם ִּתגְּ ַּּבר ָה ֵא ׁש ,וְּ ֶּה ָחלָ ל יִ ְּת ַּמ ֵּלא ְּ ּב ָע ׁ ָ
ֵש לְּ ִה ְּת ּ ַּפנ ֹּות ִמיָד ֵמ ַּה ּ ָמ ֹ
ָה ֵא ׁש ,י ׁ
לו ַּח ֵמי ָה ֵא ׁש.
ידע ַּעל לְּ כּ ו ִּדים לְּ ֹ
ש ֵאר ִמחוּץ לַּ ִ ּבנְּ יָן וְּ לִ ְּמסֹר ֵמ ָ
ֵש לְּ ִה ּ ׁ ָ
י ׁ

עוד בנושא…

חזור

יסודי – בית ופנאי
הבית שלנו בטוח,

משרד החינוך ,הרצאה מקוונת

שיעור מקוון בנושא בטיחות וסוגי היפגעות של ילדים בבית ,בו שלומי אפרתי מציע
להורים ולתלמידי כיתות ד-ו איך להעלות את המודעות לגורמי סיכון היפגעות בבית,
עוד בנושא…

בבית הספר ובמרחבי הפנאי.

היזהרו מסכינים ומכלים חדים,

סרט וידאו

הסכין הוא שימושי אבל בצד אחד הוא חד וזה סימן שמסוכן .התנור הוא מצוין ,אופה
ומבשל מאכלים אבל הוא חם וזה סימן שמסוכן .אז צריך להיזהר .קטע אנימציה של
דן לבקוביץ מתוך התוכנית רגע עם דודלי משנת  1978או .1979

היפגעות ילדים בבית,

עוד בנושא…

מצגת ושיעור,

ילדים נפגעים בבית עקב חוסר מודעות לסיכונים ולסכנות שסביבם .במצגת נלמד
כיצד להישמר מכוויות ,מהרעלות ומנפילות בבית .כאשר אתם לבד בבית חייגו להורים
או למבוגר אחר שאתם מכירים ,ניתן גם להיעזר בשכנים.

עוד בנושא…

Kids Safety, Video movie
Learn how to stay safe around electricity. Never put metal objects in outlets or
appliances. Never mix water and electricity.
עוד בנושא…

Become a safety detective, Video clip
Hey kids! Want to become a Safety Detective? Take a trip with ESFI's mascot, Private I.
Plug, and help him spot common home electrical and fire dangers in this fun.
עוד בנושא…

כללים לשימוש בטוח בחשמל,

שיעור

מכשירי החשמל ביתיים פועלים באמצעות חשמל המגיע אלינו מתחנת הכוח .זרם
חשמלי חלש כמו מסוללה ,לא גורם נזק לגוף האדם .זרם ממקור חזק כמו חשמל ביתי,
עלול לפגוע בלב ובאיבריים חיוניים אחרים ,זוהי מכת חשמל.

שומרים על בטיחות בחשמל,

עוד בנושא…

משחק – מט"ח

מה ,לדעתכם ,צריך לעשות אם מישהו מבני הבית מתחשמל? סמנו את התשובה הנכונה:
• לבדוק את המכשיר המחשמל • לדחוף את הנפגע הצידה ,מהמכשיר המחשמל
• לרוץ לארון החשמל ולהוריד את המפסק הראשי

חידון גלישה בטוחה,

עוד בנושא…

לרגו

לרגו הינו מיזם חינוכי טכנולוגי של למידה עצמית .בחידון המקוון ישנן מספר שאלות
כגון :מה אסור לי למסור באמצעות הרשת לאדם שאינני מכיר? ועוד שאלות על
גלישה בטוחה ברשת האינטרנט.

עוד בנושא…

קסם החשמל,

מצגת

החשמל הוא כמו קסם .לא מריחים אותו ,לא רואים או שומעים אותו .אבל בעזרתו
איכות החיים שלנו עולה ,בעזרתו מפעילים מכשירים והוא נותן לנו אור… מצגת
בנושא בטיחות בחשמל ,לכיתות ד – ו.

חומרים מסוכני בבית,

עוד בנושא…

מערך שיעור

חומרי ניקוי ,חומרי הדברה ,צבעים ,חומרי דלק ותרופות הם חומרים שמביאים לנו
תועלת רבה ,אך רבים מהם נחשבים לחומרים רעילים שעלולים להזיק לנו .שאיפה
לריאות ,בליעה ,ואף במגע ישיר עלולים לפגוע בבריאות.

עישון כפוי ,חומרים נדיפים מסוכנים שבבית,

עוד בנושא…

מערך שיעור

הקניית כוחות והתווית דרך לחיזוק יכולת הילד להתמודד במצבים של עישון פסיבי
נעשית דרך משחק תפקידים בדילמות מהחיים .בעזרת הדילמות הילד לומד איך ניתן
לשמור גם על כיבוד הורים ומורים וגם על זכותו לנשום אויר נקי.

עוד בנושא…

חזור

על יסודיים – בטיחות בים ובבריכה
זרמים מסוכנים וקטלניים בים,

סרט וידאו

אנחנו לא מודעים לסכנה הגדולה ,הנסתרת והשקטה שאורבת בים :הזרם הנסוג.
הזרם הנסוג אחראי למרבית מקרי הטביעה בעולם ,מה קורה לאדם שנקלע לתוכו
ומה לעשות במקרה של סחף.

איך להציל אדם שטובע,

עוד בנושא…

סרט וידאו

הפה של אדם שטובע נמצא לסירוגין מעל ומתחת למים .כשהוא מצליח עלות מעל
המים ,הוא מנסה בשארית כוחותיו לנשום ,מה שמונע ממנו יכולת לצעוק לעזרה.
עוד בנושא…

סכנות וסיכונים בחוף הים,

מערך שיעור

מרבית מקרי הטביעה אינם מסתיימים כאשר האדם צף על פני המים .אנשים ללא
אמצעי ציפה ,המאבדים את יכולתם לצוף ,שוקעים במהירות לקרקעית ,במים
מתוקים ,השקיעה מתרחשת במהירות רבה מאשר במים מליחים.

עוד בנושא…

חזור

על יסודיים – שתיית אלכוהול
הילוך ראשון,

ערכת הדרכה ,הרלב"ד

נהיגה בהשפעת אלכוהול היא תופעה חברתית נפוצה בעולם המערבי .במחקרים נמצא
קשר בין כמות צריכת האלכוהול באוכלוסייה ובין שיעור המעורבות בתאונות דרכים
ומספר ההרוגים בתאונות דרכים שבהן נמצא אלכוהול בגוף הנהג.

אלכוהול עוד צדדים לסיפור,

עוד בנושא…

משרד החינוך ,שפ"י

נהיגה בהשפעת אלכוהול היא תופעה חברתית נפוצה בעולם המערבי .במחקרים נמצא
קשר בין כמות צריכת האלכוהול באוכלוסייה ובין שיעור המעורבות בתאונות דרכים
ומספר ההרוגים בתאונות דרכים שבהן נמצא אלכוהול בגוף הנהג.

משתכרים וסובלים מאלימות,

עוד בנושא…

כתבה ,פרוגי

משרד החינוך מפרסם מחקר עם נתונים מדאיגים על בני הנוער בארץ ועל ההתנהגות
שלהם בבית הספר 36% .חוו אלימות מילולית 19% .חוו אלימות חברתית וכמעט חצי
שותים אלכוהול .תמונת מצב שלנו:

זו ילדותי השתויה,

.

עוד בנושא…

כתבהE-Mago ,

הורים ואנשי חינוך וחוק עומדים חסרי אונים מול התופעה ומתלבטים מהי הדרך
הנכונה להתמודד אתה .כבר מזמן לא מדובר בתופעה שולית ,בני הנוער מתחילים
לשתות לעתים קרובות כבר בגילאי .12-11

אלכוהול בל"ג בעומר,

.

עוד בנושא…

כתבה ,עשר פלוס

היום כבר אפשר לומר די בביטחון כי האלכוהול משחק תפקיד חשוב בהווי החברתי-
תרבותי של בני הנוער בארץ .חלק מהמומחים תולים את ה”אשמה” בטכנולוגיה,
שלטענתם משפיעה על הילדים כך שהם הופכים למופנמים רגשית.

משקאות אנרגיה מסוכנים לילדים ולבני נוער,

עוד בנושא…

כתבה ,עשר פלוס

דוח שפורסם באחרונה בארה”ב מאשש את המסקנה כי משקאות האנרגיה מסוכנים
לילדים .אולם הניסיונות להגביל את מכירתם לצעירים בארץ ,בדומה לאלכוהול,
נתקלים בקשיים בירוקרטיים .בינתיים הם נמכרים בכל סופר ופיצוצייה .עוד בנושא…

חזור

על יסודיים – בית ופנאי
האם אתם בטוחים ברשתות חברתיות,
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איפה מגדירים את הגדרות הפרטיות? מי החברים שלכם בפייסבוק ומי העוקבים
שלכם באינסטגרם? כיצד מדווחים לסנאפצ'אט על סנאפ שפגע בכם? עצות שעוזרות
להשתמש ברשתות החברתיות בחכמה ובבטחה.

גלישה בטוחה ברשת האינטרנט,

עוד בנושא…

סרטון אנימציה

גולשים ושומרים על עצמנו ברשת ,חושבים ונזהרים ובודקים לפני שמוסרים פרטים
אישיים .סרטון אנימציה להדרכת צעירים בגלישה בטוחה ברשת האינטרנט .בכל
בעיה פנו להורים או למורים.

חומרים מסוכנים,

עוד בנושא…

פעילות

תכנית בית ספרית מערכתית למניעת שימוש בחומרים מסוכנים .שיאו של התהליך
החינוכי ,תחרות סלוגנים בית ספרית ,לכתיבת סלוגנים עם תוכן משמעותי לחיזוק
מסר המניעה והמנהיגות החברתית בנושא חשוב זה.

זהירות – פגיעות באינטרנט,

עוד בנושא…

שרית הראל-מימראן ,מרכז סיוע "תאיר"

לאינטרנט אין מנהל ,אין שומר ,אין מי שקובע מה מותר ומה אסור .אין שום בקרת
תכנים .מי שקובע זה אנחנו ,ועלינו לוודא שאנו נותנים לילדינו את הכלים להתמודד
עם האינטרנט ותכניו.

עוד בנושא…

חזור

על יסודיים – כוויות ואש
המראות והקולות שלא נשכח,

כתבהYnet ,

מהגץ הראשון ועד הסופרטאנקר ,מהאוטובוס הבוער ועד זיהוי אחרון הנספים .סיכום
מיוחד בווידאו ותצלומים של אירועי האסון הכבד של שריפת היער הגדולה בכרמל
שפרצה סמוך לעוספיה בדצמבר .2010

סיכום בטיחות אש,

עוד בנושא…

שיעור ,מפתן

כדי שתיווצר אש ,צריכים להימצא שלושה גורמים יחד :חום – הטמפרטורה שבה
החומר נדלק .חמצן – נמצא בשיעור  21%מהאוויר .חומר דלק – עץ ,בנזין ,גז,
עוד בנושא…

פלסטיק וכדומה.

מניעת כוויות בקרב ילדים,

כתבה ,משרד הבריאות

באמצעות אימוץ מספר כללי בטיחות פשוטים ,תוכלו להגן על הילדים ולמנוע מהם
סבל רב .עורם של ילדים דק ועדין בהרבה מעורם של מבוגרים .כוויה שתגרום לאדם
מבוגר לתחושה לא נעימה ,עלולה להוביל אצל ילד לאשפוז ממושך.

תכנית למניעת כוויות,

עוד בנושא…

כתבה ,בטרם

הניסיון בעולם מראה ששינויי חקיקה ושינויים סביבתיים מובילים להפחתה ניכרת
בשיעורי ההיפגעות מכוויות .העלאת הידע והמודעות לגורמי הכוויה ולדרכי המניעה,
זהו תהליך ממושך שהטמעתו ארוכה.

עוד בנושא…

חזור

על יסודיים – טיולים
טיולים במערכת החינוך,

כנסת ישראל ,שלי מזרחי

המסמך עוסק בבטיחות תלמידים בטיולים ובפעילות חוץ בית-ספרית .טיולים הם
חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים השנתית ויש להם ערך חינוכי רב .אך קיימים גם
סיכונים המצריכים הערכות מיוחדת.

בקורת על טיולים במערכת החינוך,

עוד בנושא…

מבקר המדינה

על פי חוזר טיולים ,על מנהל בית ספר למנות את אחד המורים לתפקיד רכז טיולים,
והוא אמור להיות אחראי לתחום הפדגוגי ולצד הארגוני של הטיולים ולקשר בין בית
הספר לבין ועדת הטיולים המחוזית.

עוד בנושא…

חזור

הורים וקהילה – בטיחות ילדים ברכב
מניעת שכחת ילדים ברכב,

רלב"ד

לא עוזבים את הרכב לפני שבודקים שלא השארנו בו את היקר לנו מכל .זה יכול
לקרות לכל אחד מאיתנו ולכן מסגלים הרגלים שיסייעו לנו לא לשכוח ילד ברכב
ונעזרים בטכנולוגיה.

חובת חגירת ילדים ברכב,

עוד בנושא…

תקנות התעבורה

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-בסעיף 83א נקבע שאין להסיע ברכב ילד שמלאו לו 3
שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים ,אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב
מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

השארת ילדים ללא השגחה,

עוד בנושא…

כנסת ישראל

לקראת דיון וועדת הכנסת לזכויות הילד בנושא "השארת ילדים ללא השגחה" הוכנה
סקירה למעקב אחרי יישום החוק .בחלק גדול מן המדינות שנבדקו בסקירה זו ,נמצא
כי החוק מגדיר השגחה ראויה כחלק מחובת ההורה כלפי ילד.

עוד בנושא…

הורים וקהילה – בטיחות בים ובבריכה
בטיחות בבריכות שחייה
תקנות אלה נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחייה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים
אלה ,האחראים לקיומם ,והכל כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש באתר
עוד בנושא…
בריכת שחייה..
ח ור

ילדים בטוחים במים,

בטרם

בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בבריכות שחייה בבתים פרטיים והשימוש
בבריכות ניידות ונייחות בגדלים שונים .בריכות אלו מהוות סיכון לילדים ,בייחוד
עוד בנושא…
כאשר אינן בשימוש ,אך נשארות מלאות במים ונגישות לילדים.

חזור

הורים וקהילה – בית ופנאי
בית בטוח בעשרה צעדים,

המלצות בטרם

שמירה על בטיחותם של ילדים בבית כוללת מגוון של פעולות לשינויים סביבתיים
והתנהגויות בטוחות .כל השינויים הם רבים ולפעמים מורכבים ,אבל גם שינוי אחד ,ולו
הקטן ביותר מקדם אותנו לעולם בטוח לילדים בבית.

המלצות לבטיחות במתקני שעשועים,

עוד בנושא…

מכון התקנים

אחד המקומות האהובים על ילדנו לבילוי בשעות הפנאי ,אלה הגינות והפארקים
הרבים בהם יש מתקני משחקים .על כל מתקני השעשועים המותקנים בארץ חלה
חובת פיקוח של מכון התקנים הישראלי.

בטיחות הבית,

עוד בנושא…

סרט וידאו

בכל שבוע אתם שומעים בתקשורת על כמה ילדים שנפגעו בתאונות בבית ,אז למה,
למען השם ,אתם לא שומרים כהלכה על כללי בטיחות ילדים בבית .המדריך המלא:
מהחשמל דרך הרהיטים ועד החלונות..

בטיחות במרפסת,

עוד בנושא…

כתבה בטרם

מעקות מהווים פתרון חלקי לבטיחות ילדים קטנים במרפסת .לכן ,ילדים לא ייצאו
למרפסת ללא השגחת מבוגר אחראי ,כי לילדים אין תחושת הסיכון ,נדרשת שמירה
צמודה עליהם ,במיוחד במקומות בהם החשיפה לסיכונים גבוהה.

שימוש נבון ברשת  -גלישה בטוחה,

עוד בנושא…
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הורים צריכים לנהל עם ילדיהם שיחה משמעותית ואפקטיבית ,כזו שתעניק להם כלים
ותסייע לשמור על ביטחונם ברשת .בכתבה יש מספר עצות שיכולות לעזור בדיאלוג פורה
ומעשיר עם הילדים עד שיתבגרו.

בטיחות ילדים בבית ובסביבה הבנויה,

עוד בנושא…

מנהל התכנון

מטרתו של תקן בית בטוח לילדים – ת"י  ,6250למזער או למנוע ככל האפשר תאונות של
ילדים בתחום הבניין על ידי יצירת סביבה פי ית בטוחה עבור ילדים ודירוג בטיחות רכיבים שונים בבית
עוד בנושא…
ובחוץ .התקן מיועד עבור בנייני מגורים חדשים.

חזור

הורים וקהילה – נפילות ילדים
נפילות ילדים מגובה,

ניר עמדה ,אדריכלות ובנייה בישראל

החוק במדינת ישראל אינו מחייב התקנת סורגים בחלונות בבנייני מגורים .אין גם
חובת התקנה של אמצעים אחרים המונעים נפילה מחלונות ,אף לא בדירות בהם
מתגוררים ילדים קטנים.

פציעות ונפילות  -התמודדות עם חבלות ילדים,

עוד בנושא…

מידע

כיצד על ההורים לנהוג במקרה שהילד נופל מהאופניים ,או בכל מקרה של חבלה
אחרת? מגוון עצות מאת ד"ר איילת רמון ,מנהלת מיון ילדים ביה"ח "דנה-דואק"
עוד בנושא…

חזור

הורים וקהילה – היפגעות ילדים מכוויות

היפגעות ילדים מכוויות בישראל,

מחקר

ילדים הינם סקרנים ואוהבים לחקור את סביבתם .הם אינם מבינים מהי סכנה ,יש להם פחות שליטה על
הסובב אותם .לכן ,הם גם מתקשים להיחלץ ממצבים מסכני חיים .מאפייני התפתחות אלה מגבירים את
עוד בנושא… וגם עוד….
הסיכון שלהם להיפגע מכוויות.

היפגעות ילדים מכוויות בישראל,

מחקר

להורים תפקיד חיוני וחשוב בטיפול בילדים שנכוו .כמי שמכירים את הילד בצורה
הטובה ביותר ונמצאים אתו ,יש תפקיד חשוב בהשגחה והדיווח על מצבו לצוות
הרפואי.

עוד בנושא…

חזור

הורים וקהילה – חומרים מסוכנים ורעילים
אני נזהר מחומרים מסוכנים,

מידע ,המשרד להגנת הסביבה

סביבת הבית שלנו גדושה בחומרים מסוכנים :חומרי כביסה ,נוזלים לניקוי כלים,
חומרים שיכולים להתפוצץ ,חומרים דליקים ,נדיפים ורעילים .שימוש לא מבוקר
חומרים אלה עלול לפגוע בבריאות שלנו .מה זה יכול לגרום?

חומרים נפוצים שמסכנים את הילדים,

עוד בנושא…

כתבהYnet ,

קרוב ל 90%-מהכימיקלים התעשייתיים המיוצרים בעולם מעולם לא נבדקו כיאות
לבחינת השפעתם על בריאותנו .רבים מהחומרים ,ודווקא המסוכנים שבהם ,לא
עוד בנושא…
מתפרקים בגוף האדם ומצטברים בריכוזים גדלים.

חזור

נושאים כוללים – יום שיא
יום שיא (יסודיים),

יום שיא ,אגף זה"ב

פעילויות יום שיא בנושא אורח חיים נועדה לשנן ולתרגל הרגלי אורח חיים שראוי
לאמץ .חיי התלמידים כמו גם חיי כל האוכלוסייה יקרים לנו מאוד והיינו רוצים לראותם
בטוחים ומוגנים מכל פגע.

יום שיא (על יסודיים),

עוד בנושא…

יום שיא ,אגף זה"ב

היפגעות בלתי מכוונת הינה גורם מרכזי למוות ותחלואה של ילדים ובני נוער .במרבית
המקרים ,הנפגע היה בריא טרם ההיפגעות אשר לה השלכות ארוכות טווח על איכות
החיים של הנער .בפעילות זו התלמידים מתרגלים דפוסי התנהגות בטוחה .עוד בנושא…

חזור

נושאים כוללים – מערכי שיעור כוללים
מיומנות ובטיחות,

שיעורים ,אגף זה"ב

סדרת שיעורים להטמעת דפוסי התנהגות של אורח חיים בטוח אתר יסייעו
לתלמידים לגבש גישה אחראית .כדי שהתכנית תאפשר לתלמידים להתחבר לנושא,
שולבו פעילויות מגוונות ואירועים מחיי היום ,יום.

בטחות ילדים,

עוד בנושא…

שיעורים ,אגף זה"ב

נדרשת מודעות לכך שסכנות בטיחות לילדים ,קיימות בבית ,בחצר ובכל
מקום .הכרת הגורמים המהווים סיכון לילדים ,תסייע להגן עליהם מפני אותם
עוד בנושא…
גורמים בעיקר בחופשת הקיץ ,כשהילדים נמצאים יותר בבית.

חזור

הצעות ותגובות -תלמידים
פעילות תלמידים,

בית ספר

עוד בנושא…

חזור

