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משרד החינוך

אגף בטיחות ארצי

דף עזר למנהל לקראת פעילות נטיעות

ט"ו בשבט בפתח ,הצמחייה בחצרות בתי הספר ירוקה מתמיד ,וחלקנו נערכים לפעילות שתילה וזריעה
לטובת ציון חג האילנות במוסדות החינוך .אמנם ,לפעילויות מסוג זה מעלות חינוכיות רבות ,אך טמונים
בהן גם אתגרים בטיחותיים שיש להערך לקראתם ,בכדי לצמצם היפגעות אפשרית במהלך השתילה.
כרטיס מידע זה נועד להנגיש את הנחיות הביטחון והבטיחות הנדרשות במהלך פעילות ט"ו בשבט ,אך
אינן מחליפות את ההוראות המלאות המופיעות בחוזר מנכ"ל פעילויות חוץ.
הנחיות ביטחון לאירועי נטיעות באחריות הקק"ל
כבכל שנה ,חלק ממוסדות החינוך מתוכננים להשתתף בטקסי נטיעות מרכזיים .הטקסים מאורגנים בדרך
כלל באחריות ביטחונית ורפואית של קק"ל  .לקראת אירועים אלו יש לוודא כי מתקיימות הנחיות
הביטחון והליווי הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

פעילות נטיעה של קק"ל בדרך כלל מלווה ברפואה ואבטחה שלהם .אתרי הנטיעות מפורסמים
באתרי האינטרנט של קק"ל.
כל מוסד חינוכי  /תנועת נוער ,המתכננים לבצע אירוע ט"ו בשבט ,יפנו ללשכה לתיאום טיולים
לצורך קבלת אישור לביצוע הפעילות.
בכל אתר ,שאיננו אתר של קק"ל שבו מתוכננת פעילות ,יש לעדכן את קב"ט הרשות שבגזרתו
מתקיימת הפעילות.
כל אירוע הינו באחריות הגוף המארגן.
היציאה לביצוע נטיעות באתרים המאובטחים על ידי קק"ל תתבצע בהתאם לנהלי יציאה לפעילות
חוץ כולל שלב הנסיעה.
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הנחיות בטיחות בשטח השתילה


מומלץ לרכוש צמחים המיועדים לשתילה במשתלה מוכרת .יש להימנע מלשתול צמחים רעילים
באזור המיועד לשהייה של ילדים.



יש לסמן בבירור מיקומם של בורות המיועדים לשתילה.



במהלך השתילה ובתום יום הפעילות ,אין להשאיר בשטח בורות חשופים.



כדי למנוע מעידות ונפילות יש לדאוג למלא בורות שנשארו ריקים וליישר את השטח.

הקפידו כי כלל המשתתפים יכירו את הכללים לעבודה בטוחה
עם ההגעה לשטח ,כלל המשתתפים יעברו הדרכה יבוצע תדריך והדגמה של אחראי הפעילות ,שיכללו:
 .1עבודה נכונה עם כלי עבודה


התדריך ילווה בהדגמה ,ויכלול את כלל הנחיות הבטיחות הנדרשות.



יש לוודא שכלי העבודה המשמשים לעיבוד השטח  -מגרפות ,מכושים ,קלשונים מעדרים וכד' –
שלמים ותקינים והידיות שלהם מהודקות היטב למקומן.



יש להקפיד להעמיד את כלי העבודה בזמן שאינם בשימוש .בשום אופן אין להשאיר כלי עבודה
"שוכבים" על הקרקע ,בכדי למנוע פציעות בזמן היתקלות בכלי עבודה.

 .2עבודה נכונה ושתילה נכונה


התדריך יכלול הסברים והדגמה של כלל תהליך השתילה ,כולל הטמנת השתיל בקרקע והידוקה.



כדי למנוע נזקי שלד-שריר לנוטע ,יש להרים את השתילים בשיטת הרמה נכונה :לכרוע לצד
השתיל להצמיד אותו קרוב ככל האפשר לגוף ולהתרומם עם המשא בעזרת שרירי הרגליים.



מומלץ להיעזר בעגלות שינוע ,במריצות ובאמצעי הרמה מתאימים אחרים.
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